
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ก่อสร้างลานคอนกรีตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 499,000        497,733         เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญการโยธา หจก. อ านาจเจริญการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/31/2562

อ านาจเจริญ  จ านวน 1 แห่ง ศูนย์ราชการท่ี 2 วงเงิน 494,000.- บาท วงเงิน 494,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  ก.พ. 25๖2

(ดงสีบู) ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

2 ปรับปรุงโรงซ่อมเคร่ืองจักรกลกองช่าง 499,000        494,112         เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญการโยธา หจก. อ านาจเจริญการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/32/2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 490,000.- บาท วงเงิน 490,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  ก.พ. 25๖2

จ านวน 1 แห่ง ศูนย์ราชการท่ี 2 (ดงสีบู) งบประมาณ

ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

3 ปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง 500,000        499,965         เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญการโยธา หจก. อ านาจเจริญการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/33/2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  ก.พ. 25๖2

1 แห่ง ศูนย์ราชการท่ี 2 (ดงสีบู) ต าบลไก่ค า งบประมาณ

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กุมภำพันธ์ 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    28   เดือน   กุมภำพันธ์ 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดช้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 467,250        467,250         เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประสเริฐบริการ หจก. บุญประสเริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/11/2562
วงเงิน 467,250.- บาท วงเงิน 467,250.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  8 ก.พ. 25๖2

(กองช่าง) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    28   เดือน   กุมภำพันธ์ 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1,000         1,000         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ออโต้แอร์ ร้านเจริญรัตน์ออโต้แอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/18/2562

กค 4346 อจ วงเงิน 1,000.- บาท วงเงิน 1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ก.พ. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 4,160         4,160         เฉพาะเจาะจง นางนภา วันทาพรม นางนภา วันทาพรม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/19/2562

วงเงิน 4,160.- บาท วงเงิน 4,160.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 ก.พ. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มี.ค. 62 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/20/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ก.พ. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.พ. 62 2,150         2,150         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/7/2562

วงเงิน 2,150.- บาท วงเงิน 2,150.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ก.พ. 2562

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,958         3,958         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/8/2562

วงเงิน  3,958.- บาท วงเงิน  3,958.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ก.พ. 2562

งบประมาณ

(กองแผนและงบประมาณ)

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,417         3,417         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/9/2562

วงเงิน  3,417.- บาท วงเงิน  3,417.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ก.พ. 2562

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 52,560       52,560       เฉพาะเจาะจง ร้านมีไอเดียเซ็นเตอร์ ร้านมีไอเดียเซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/23/2562

ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วงเงิน  52,560.- บาท วงเงิน  52,560.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ก.พ. 2562

อ านาจเจริญ แชมป์เป้ียนส์ลีก งบประมาณ

(กองการศึกษาฯ)

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/24/2562

วงเงิน  3,000.- บาท วงเงิน  3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ก.พ. 2562

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    28   เดือน  กุมภำพันธ์  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,500            3,500             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/19/2562
วงเงิน  3,500.- บาท วงเงิน  3,500.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 13 ก.พ. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000            6,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/20/2562
วงเงิน  6,000.- บาท วงเงิน  6,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 20 ก.พ. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/21/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 25 ก.พ. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,800          12,800           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/22/2562
วงเงิน  12,800.- บาท วงเงิน  12,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 ก.พ. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/23/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 27 ก.พ. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/16/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 ก.พ. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) ท้องตลาด

7 จัดซ้ือสมุนไพรสด 1,000            1,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/17/2562
วงเงิน  1,000.- บาท วงเงิน  1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ก.พ. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

8 ค่าเช่าบริการ Internet เดือน ก.พ. 62 2,536.84        2,536.84        เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/8/2562
วงเงิน 2,536.84 บาท วงเงิน 2,536.84 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ก.พ. 25๖2

งบประมาณ
(กองแผนและงบประมาณ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กุมภำพันธ์ 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    28    เดือน  กุมภำพันธ์  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/9/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 12 ก.พ. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) ท้องตลาด

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 44,260          44,260           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/8/2562
วงเงิน  44,260.- บาท วงเงิน  44,260.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ก.พ. 25๖2

(กองคลัง) งบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/9/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 ก.พ. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

12 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,200          35,200           เฉพาะเจาะจง หจก. ส. อุบลยางยนต์ หจก. ส. อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/17/2562
วงเงิน  35,200.- บาท วงเงิน  35,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ก.พ. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

13 จัดซ้ือวัสดุส ารวจ 48,890          48,890           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/18/2562
วงเงิน  48,890.- บาท วงเงิน  48,890.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ก.พ. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,185            7,185             เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/19/2562
วงเงิน  7,185.- บาท วงเงิน  7,185.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ก.พ. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 30,005          30,005           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/20/2562
วงเงิน  30,0005.- บาท วงเงิน  30,0005.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 ก.พ. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/5/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 ก.พ. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภายใน) ท้องตลาด

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22,297          22,297           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเซอร์วิส ร้านอ านาจเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/19/2562
วงเงิน  22,297.- บาท วงเงิน  22,297.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ก.พ. 25๖2

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/20/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 28 ก.พ. 25๖2

(กองการศึกษาฯ) ท้องตลาด



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

19 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/9/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 ก.พ. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด
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