
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 16,000          16,000           เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์อ านาจเจริญ ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์อ านาจเจริญ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/2/2562
วงเงิน 16,000.- บาท วงเงิน 16,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17 พ.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองช่าง)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดิน 8,870,000      8,595,353.77   เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/71/2562
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วงเงิน 6,616,000.- บาท วงเงิน 6,616,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  16  พ.ค. 25๖2
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน อจ.ถ. ๑-๐๐๑๕ สายทาง งบประมาณ
บ้านเหล่าหนาด - บ้านหนองทับม้า กว้าง ๖ เมตร 

ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๖๐ ตารางเมตร อบจ.อ านาจเจริญ 

อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

2 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดิน 9,280,000      9,476,263.94   เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/72/2562
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวเคปซีล รหัส วงเงิน 6,679,000.- บาท วงเงิน 6,679,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  16  พ.ค. 25๖2
ทางหลวงท้องถ่ิน อจ.ถ. ๑-๐๐๗๕ สายทางบ้านแมด - งบประมาณ
บ้านดอนชี (ตอน ๒) จ านวน ๒ ช่วง มีพ้ืนท่ีรวม

ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๔๔ ตารางเมตร องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอลืออ านาจ 

จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

3 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล.อจ.ถ 1-0041 496,000        499,630.21    เฉพาะเจาะจง หจก. โกสนการสร้าง หจก. โกสนการสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/73/2562

สายทางบ้านโนนหนามแท่ง - บ้านค าสร้างบ่อ วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  27  พ.ค. 25๖2

อ าเภอหัวตะพาน,อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

4 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 499,000        499,344.10    เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/74/2562
1-0008 สายทางบ้านนาผือ- บ้านคึมใหญ่ วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  29  พ.ค. 25๖2
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

5 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 498,000        499,344.10    เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/75/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

1-0009 สายทางบ้านโคกกอก- บ้านโคกส าราญ วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  29  พ.ค. 25๖2
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

6 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 496,000        499,953.61    เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/76/2562
1-0017 สายทางบ้านโนนหนามแท่ง - บ้านนาแต้ วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  29  พ.ค. 25๖2
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

7 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 498,000        499,689.69    เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/77/2562
1-0045 สายทางบ้านน้ าท่วม -บ้านหนองมะยอด วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  31  พ.ค. 25๖2
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

8 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 495,000        499,306.50    เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/78/2562
1-0047 สายทางบ้านกุงชัย - บ้านโพนเมือง วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  31  พ.ค. 25๖2
อ าเภอลืออ านาจ,อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

9 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 495,000        499,344.10    เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/79/2562
1-0018 สายทางบ้านปริญญา-บ้านแมด วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  31  พ.ค. 25๖2
อ าเภอเมือง,อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

10 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,206.70    เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัสดุ ร้านดีโฮมวัสดุ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/80/2562
บ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อ าเภอพนา วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  31  พ.ค. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

11 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,783.84    เฉพาะเจาะจง หจก. โกสนการสร้าง หจก. โกสนการสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/81/2562
บ้านน้ าปลีก - บ้านนาดอกไม้ อ าเภอเมือง วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  31  พ.ค. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

12 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        498,868.66    เฉพาะเจาะจง หจก. โกสนการสร้าง หจก. โกสนการสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/82/2562
บ้านนาเมือง - บ้านภูจ าปา อ าเภอเมือง วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  31  พ.ค. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดท าป้ายประวัติเกาะจิตรกูฏและสระน้ า 247,900        247,900         เฉพาะเจาะจง บ. บุษยาการสร้าง จ ากัด บ. บุษยาการสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/4/2562

ติยัคคฬา บริเวณสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งน้ าศักด์ิสิทธ์ิ วงเงิน 245,000.- บาท วงเงิน 245,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22 พ.ค. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือน าไปประกอบพิธีเสก

น้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   เมษำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   เมษำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 300,000     300,000     เฉพาะเจาะจง ร้านยูที ปร้ินต้ิง ร้านยูที ปร้ินต้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/31/2562
และประดับตกแต่งสถานท่ีจัดนิทรรศการ วงเงิน 300,000.- บาท วงเงิน 300,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 พ.ค. 2562
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม งบประมาณ
ราชาภิเษก ฯลฯ ตามโครงการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

ของจังหวัดอ านาจเจริญ (พิธีถวายพระพร

ชัยมงคลในส่วนภูมิภาค)

(ส านักปลัดฯ)

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 13,000       13,000       เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/34/2562

วงเงิน 13,000.- บาท วงเงิน 13,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 22 พ.ค. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

3 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเพ่ือเฉลิม 31,482       31,482       เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/35/2562
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา วงเงิน 31,482.- บาท วงเงิน 31,482.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 พ.ค. 2562
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี งบประมาณ
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 3 มิถุนายน 2562

(ส านักปลัดฯ)

4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/36/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 พ.ค. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พ.ค. 62 2,950         2,950         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/11/2562

วงเงิน 2,950.- บาท วงเงิน 2,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 พ.ค. 2562

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

6 จ้างถ่ายเอกสาร อบจ.อจ. สถิติเบิกจ่ายเงิน 3,367         3,367         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/12/2562

งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี วงเงิน  3,367.- บาท วงเงิน  3,367.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 พ.ค. 2562

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤษภำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  พฤษภำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

๗ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 34,380.43  34,380.43  เฉพาะเจาะจง บ. ซีซีซี ออโต้ จ ากัด บ. ซีซีซี ออโต้ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/3/2562

กข 4195 อจ วงเงิน 34,380.43.- บาท วงเงิน 34,380.43.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 17 พ.ค. 2562

(ส านักปลัดฯ) งบประมาณ

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิ.ย. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/28/2562

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

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเต็นท์สีขาว (ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร) จ านวน 168,000        168,000         เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยาเต็นท์ ร้านนิตยาเต็นท์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/38/2562
๔๒ หลัง ส าหรับรองรับผู้เข้าร่วมงานพิธีฯ วงเงิน  168,000.- บาท วงเงิน  168,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2
ตามโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

(พิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค) 

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

2 ค่าเช่าเต็นท์สีขาว (ขนาด ๔ x ๘ เมตร) จ านวน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรบริการ ร้านรวมมิตรบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/39/2562
๓๐ หลัง ส าหรับรองรับผู้เข้าร่วมงานพิธีฯ วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2
ตามโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

3 ค่าเช่าจอ LED P๔ outdoor ๔x๓m. 231,120        231,120         เฉพาะเจาะจง บ. นาโน สเปช จ ากัด บ. นาโน สเปช จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/40/2562
พร้อมถ่ายทอดสด (๒จอ) จ านวน ๓ วัน วงเงิน  231,120.- บาท วงเงิน  231,120.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2
เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดสดภายในงานพิธีฯ งบประมาณ
ตามโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

(พิธีถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาค) 

ในงานพิธีระหว่างวันท่ี ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

4 จัดซ้ือน้ าด่ืมและถุงด า ส าหรับผู้เข้าร่วมงานพิธี 71,300          71,300           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มังมี ร้านทรัพย์มังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/41/2562
ตามโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงเงิน  71,300.- บาท วงเงิน  71,300.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ของจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(พิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค) 

ในงานพิธีวันท่ี ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

5 จัดซ้ือน้ าแข็ง เพ่ือต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มังมี ร้านทรัพย์มังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/42/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤษภำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี   31   เดือน  พฤษภำคม 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

ตามโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ของจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(พิธีถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาค) 

ในงานพิธีวันท่ี ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

6 จัดซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมงานพิธี 18,000          18,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มังมี ร้านทรัพย์มังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/44/2562
ตามโครงการจัดมหรสพสมโภช เน่ืองในโอกาส วงเงิน  18,000.- บาท วงเงิน  18,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 17 พ.ค. 25๖2
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

7 ค่าเช่าโคเมนเนม 4,850            4,850             เฉพาะเจาะจง ร้านดีโด ร้านดีโด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/45/2562
วงเงิน  4,850.- บาท วงเงิน  4,850.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 21 พ.ค. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

8 จัดซ้ือน้ าแข็ง 3,150            3,150             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มังมี ร้านทรัพย์มังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/46/2562
วงเงิน  3,150.- บาท วงเงิน  3,150.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 21 พ.ค. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม ส าหรับใช้ในโครงการ 17,550          17,550           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มังมี ร้านทรัพย์มังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/47/2562
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียว วงเงิน  17,550.- บาท วงเงิน  17,550.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 21 พ.ค. 25๖2

และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรม งบประมาณ
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร 

(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/48/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 28 พ.ค. 25๖2

(ส านักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/49/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 พ.ค. 25๖2

ท้องตลาด
(ส านักปลัด อบจ.อจ.)

12 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/25/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 3 พ.ค. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กองกิจการสภาฯ) ท้องตลาด

13 จัดซ้ือชุดโซฟาหนัง จ านวน 2 ชุด 50,000          50,000           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพัฒนา 2005 ร้านโชคพัฒนา 2005 ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/26/2562
วงเงิน  50,000.- บาท วงเงิน  50,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 8 พ.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

14 จัดซ้ือสมุนไพรสด 1,000            1,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/27/2562
วงเงิน  1,000.- บาท วงเงิน  1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 พ.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,180          11,180           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/28/2562
วงเงิน  11,180.- บาท วงเงิน  11,180.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 พ.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,800          18,800           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/29/2562
วงเงิน  18,800.- บาท วงเงิน  18,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 พ.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 23,065          23,065           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/30/2562
วงเงิน  23,065.- บาท วงเงิน  23,065.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 พ.ค. 25๖2

(กองกิจการสภาฯ) งบประมาณ

18 จัดซ้ือซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการสาธิต 32,840          32,840           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/31/2562
การท าลูกประคบสมุนไพร การท าถุงหอมการบรู วงเงิน  32,840.- บาท วงเงิน  32,840.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 พ.ค. 25๖2
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วน งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญเคล่ือนท่ี บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ประชาชน

(กองกิจการสภาฯ)

19 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/13/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) ท้องตลาด

20 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,300            4,300             เฉพาะเจาะจง ร้านมารี ไอทีเซ์ิรฟ ร้านมารี ไอทีเซ์ิรฟ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/14/2562
วงเงิน  4,300.- บาท วงเงิน  4,300.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 พ.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

21 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต 22,500          22,500           เฉพาะเจาะจง ร้านสุทีเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุทีเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/15/2562
วงเงิน  22,500.- บาท วงเงิน  22,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 พ.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

22 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานชนิดบุนวม มีพนักพิงสูง 18,000          18,000           เฉพาะเจาะจง ร้านสุทีเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุทีเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/16/2562
จ านวน 4 ตัว วงเงิน  18,000.- บาท วงเงิน  18,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 พ.ค. 25๖2
(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

23 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,920            4,920             เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส เทรดด้ิง ร้าน พี เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/17/2562
วงเงิน  4,920.- บาท วงเงิน  4,920.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 พ.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ

24 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 8,400            8,400             เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพัฒนา 2005 ร้านโชคพัฒนา 2006 ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/16/2562
วงเงิน  8,400.- บาท วงเงิน  8,400.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 พ.ค. 25๖2

(กองคลัง) งบประมาณ

25 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/17/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

26 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 5,200            5,200             เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/18/2562
วงเงิน  5,200.- บาท วงเงิน  5,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 พ.ค. 25๖2

(กองคลัง) งบประมาณ

27 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 95,000          95,000           เฉพาะเจาะจง หจก.อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก.อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/36/2562
วงเงิน  95,000.- บาท วงเงิน  95,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 พ.ค. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 99,530          99,530           เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/37/2562
วงเงิน  99,530.- บาท วงเงิน  99,530.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 พ.ค. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

29 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 497,000        497,000         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/38/2562
วงเงิน  497,000.- บาท วงเงิน  497,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 16 พ.ค. 25๖2

(กองช่าง) ท้องตลาด

30 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 94,860          94,860           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/39/2562
วงเงิน  94,860.- บาท วงเงิน  94,860.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 พ.ค. 25๖2

(กองช่าง) งบประมาณ

31 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 45,560          45,560           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/40/2562
วงเงิน  45,560.- บาท วงเงิน  45,560.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 พ.ค. 25๖2

(กองช่าง) ท้องตลาด

32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,710          15,710           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/10/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

วงเงิน  15,710.- บาท วงเงิน  15,710.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 พ.ค. 25๖2
(หน่วยตรวจสอบภายใน) งบประมาณ

33 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/11/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 16 พ.ค. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภายใน) ท้องตลาด

34 ค่าเช่าเต้นท์สีขาว 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรบริการ ร้านรวมมิตรบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/25/2562
วงเงิน 4,000 บาท วงเงิน 4,000 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 16 พ.ค. 25๖2

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

35 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 48,000          48,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/26/2562
วงเงิน 48,000 บาท วงเงิน 48,000 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 พ.ค. 25๖2

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ

36 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/27/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 พ.ค. 25๖2

(กองการศึกษาฯ) ท้องตลาด

37 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/14/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ค. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด

38 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,390          10,390           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส เทรดด้ิง ร้าน พี เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/15/2562
วงเงิน  10,390.- บาท วงเงิน  10,390.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 พ.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมาณ) งบประมาณ
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