
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 497,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/9/2562

บ้านหนองหิน-บ้านห้วยไร่ อ าเภอหัวตะพาน วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4 ม.ค. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 497,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/10/2562

บ้านไร่-บ้านหนองหิน อ าเภอเมือง วงเงิน 495,700.- บาท วงเงิน 495,700.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4 ม.ค. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายแยก 497,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/11/2562

ทางหลวงชนบท อจ. ๓๐๐๗ (กม.ท่ี ๑๗+๒๐๐)- วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  ม.ค. 25๖2

บ้านค าสร้างบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/12/2562

บ้านจิกดู่-เช่ือมถนนบ้านหนองขุ่น อ าเภอหัวตะพาน วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  ม.ค. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        499,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/13/2562

บ้านโพนขวาว-บ้านนาคู อ าเภอหัวตะพาน  วงเงิน 496,800.- บาท วงเงิน 496,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  ม.ค. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

6 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,000         เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/14/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  ม.ค. 25๖2

บ้านบ่อบุ-บ้านเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน งบประมาณ

จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

7 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,480         เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/15/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   มกรำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

Pavement In-Place recycling เส้นทางสายแยก วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  ม.ค. 25๖2

ทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ (กม.๘๘+๔๔๗)-บ้านนาวัด งบประมาณ

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

8 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,742         เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/16/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  ม.ค. 25๖2

บ้านนิคม-บ้านภูดานกอย อ าเภอปทุมราชวงศา งบประมาณ

จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

9 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 499,000        499,526         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/17/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ (กม.๙๗+๐๕๗)- งบประมาณ

บ้านหนองทับม้า อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

10 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,709         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/18/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ (กม. ๔๖+๓๓๐)- งบประมาณ

บ้านทับเมย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

11 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,838         เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/19/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  11  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (กม. ๔๕+๓๘๒)- งบประมาณ

บ้านก่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
(กองพัสดุฯ)

12 ก่อสร้างโรงจอดรถกองช่าง องค์การบริหารส่วน 496,000        492,342         เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญการโยธา หจก. อ านาจเจริญการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/20/2562

จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 1 แห่ง ศูนย์ราชการท่ี 2 วงเงิน 490,000.- บาท วงเงิน 490,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  14  ม.ค. 25๖2

(ดงสีบู) ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 497,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/21/2562

บ้านเครือซูด-บ้านโพนเมืองน้อย อ าเภอลืออ านาจ วงเงิน 494,800.- บาท วงเงิน 494,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  16  ม.ค. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/22/2562

บ้านโพนขวาว-บ้านโนนค้อทุ่ง อ าเภอหัวตะพาน วงเงิน 495,600.- บาท วงเงิน 495,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  16  ม.ค. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

15 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,048         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/23/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ (กม.๖๑+๒๙๘)- งบประมาณ

บ้านหนองแคน อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

16 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,143         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/24/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ (กม.๗๓+๐๐๐)- งบประมาณ

บ้านโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

17 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 499,000        499,526         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/25/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๑๐ (กม.๑๐+๙๓๐)- งบประมาณ

บ้านคึมน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

18 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 499,000        499,526         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/26/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ (กม.๙๗+๕๕๐)- งบประมาณ

บ้านหนองคล้า อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

19 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 499,000        499,236         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/27/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๓๔ (กม.๑๐+๐๑๑) งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

อ าเภอลืออ านาจ - แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ 

(กม. ๗๐+๘๔๕) อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

20 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 499,000        499,764         เฉพาะเจาะจง หจก. พรกิตติยโสธร หจก. พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/28/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๑๐ (กม.๑๐+๙๑๕) งบประมาณ

อ าเภอหัวตะพาน-บ้านหนองนกหอ อ าเภอลืออ านาจ 

จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

21 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 498,000        499,742         เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/29/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (กม. ๔๐+๔๗๐)- งบประมาณ

บ้านค าสร้างบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

22 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 499,000        499,827         เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/30/2562

Pavement In-Place recycling เส้นทางสาย วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17  ม.ค. 25๖2

บ้านศรีสมบูรณ์-บ้านนาสีดา อ าเภอชานุมาน งบประมาณ

จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดช้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 460,250        460,250         เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประสเริฐบริการ หจก. บุญประสเริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/10/2562
วงเงิน 460,250.- บาท วงเงิน 460,250.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  16 ม.ค. 25๖2

(กองช่าง) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   มกรำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1,750         1,750         เฉพาะเจาะจง ร้านย้ิมแอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้านย้ิมแอร์ แอนด์เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/16/2562

นข 905 อจ วงเงิน 1,750.- บาท วงเงิน 1,750.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 ม.ค. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 26,472.50  26,472.50  เฉพาะเจาะจง บ. ชีชีพีโตโต้ จ ากัด บ. ชีชีพีโตโต้ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/17/2562

บง 7448 อจ วงเงิน  26,472.50 บาท วงเงิน  26,472.50 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ม.ค. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามและ 3,080         3,080         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/6/2562

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี วงเงิน 3,080.- บาท วงเงิน 3,080.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 ม.ค. 2562

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

4 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4,400.91    4,400.91    เฉพาะเจาะจง บ. มิตซูไทยยนต์ จ ากัด บ. มิตซูไทยยนต์ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/7/2562

กค 6795 อจ วงเงิน 4,400.91 บาท วงเงิน 4,400.91 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 ม.ค. 2562

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

5 ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลตามโครงการ 1,300         1,300         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/20/2562

อบรมคูณธรรมน าความรู้ วงเงิน 1,300.- บาท วงเงิน 1,300.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 16 ม.ค. 2562

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

6 ค่าจ้างจัดท าประกาศนียบัตร ตามโครงการ 3,120         3,120         เฉพาะเจาะจง ร้านทองบริการ ร้านทองบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/21/2562

อบรมคูณธรรมน าความรู้ วงเงิน 3,120.- บาท วงเงิน 3,120.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 16 ม.ค. 2562

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.พ. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/22/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 31 ม.ค. 2562

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  มกรำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000          10,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/16/2562
วงเงิน  10,000.- บาท วงเงิน  10,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 ม.ค. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/17/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 25 ม.ค. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000          10,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/18/2562
วงเงิน  10,000.- บาท วงเงิน  10,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 ม.ค. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/9/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 3 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) ท้องตลาด

5 จัดซ้ือเกลือไอโอดีน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/10/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

6 จัดซ้ืออุปกรณ์ฯ อบจ. เคล่ือนท่ี 40,340          40,340           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/11/2562
วงเงิน  40,340.- บาท วงเงิน  40,340.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

7 จัดซ้ือสมุนไพรสด 500               500                เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/12/2562
วงเงิน  500.- บาท วงเงิน  500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,900          12,900           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/13/2562
วงเงิน  12,900.- บาท วงเงิน  12,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    ๓1    เดือน  มกรำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 21,235          21,235           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/14/2562
วงเงิน  21,235.- บาท วงเงิน  21,235.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,250          29,250           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/15/2562
วงเงิน  29,250.- บาท วงเงิน  29,250.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 ม.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/7/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 15 ม.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) ท้องตลาด

12 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/6/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 ม.ค. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 46,700          46,700           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/7/2562
วงเงิน  46,700.- บาท วงเงิน  46,700.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 16 ม.ค. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

14 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/4/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 ม.ค. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภายใน) ท้องตลาด

15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ตามโครงการ 22,580          22,580           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/17/2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรมน าความรู้สู่ถ่ินธรรม วงเงิน  22,580.- บาท วงเงิน  22,580.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  16  ม.ค. 25๖2
เกษตร (ต่อเน่ืองปีท่ี 3) อบจ.อจ. งบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)

16 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/18/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 ม.ค. 25๖2

(กองการศึกษาฯ) ท้องตลาด

17 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/6/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 ม.ค. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 39,257          39,257           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/7/2562
วงเงิน  39,257.- บาท วงเงิน  39,257.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ม.ค. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) งบประมาณ

19 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 45,180          45,180           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/8/2562
วงเงิน  45,180.- บาท วงเงิน  45,180.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ม.ค. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) งบประมาณ
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