
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 63,000          63,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/4/2562
วงเงิน 63,00.- บาท วงเงิน 63,00.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17 มิ.ย. 25๖2

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มิถุนำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   มิถุนำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,354.38    เฉพาะเจาะจง หจก. สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/83/2562
บ้านนาเรือง - บ้านนาแต้ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  มิ.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 496,000        498,335.48    เฉพาะเจาะจง หจก. สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/84/2562
1-0005 สายทางบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเส่ียง วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  มิ.ย. 25๖2

อ าเภอเมือง,อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 2,500,000      2,565,785.39   เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/85/2562
โดยวิธี Pavement In-Place recycling วงเงิน 1,414,000.- บาท วงเงิน 1,414,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  มิ.ย. 25๖2
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - งบประมาณ
บ้านถ่อนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 3,000,000      3,077,422.47   เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/86/2562
Pavement In-Place recycling เส้นทาง วงเงิน 1,656,000.- บาท วงเงิน 1,656,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  4  มิ.ย. 25๖2
สายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.10+915) งบประมาณ
อ าเภอหัวตะพาน-บ้านหนองนกหอ อ าเภอลืออ านาจ

จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,048.57      เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรน้ าเงิน ร้านเพชรน้ าเงิน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/87/2562
ชุมชนบ้านสายหลักเดิม - บ้านค าเข่ือนแก้ว วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  5  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 4,356,000      4,488,413.32   เฉพาะเจาะจง หจก. พรทวีก่อสร้างกุดซุม หจก. พรทวีก่อสร้างกุดซุม เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/88/2562

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

โดยวิธี Pavement In-Place recycling วงเงิน 2,550,000.- บาท วงเงิน 2,550,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  6  มิ.ย. 25๖2
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ งบประมาณ
(กม.๗๗+๒๐๐) - บ้านลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 5,000,000      5,126,662.02   เฉพาะเจาะจง หจก. พรทวีก่อสร้างกุดซุม หจก. พรทวีก่อสร้างกุดซุม เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/89/2562
โดยวิธี Pavement In-Place recycling วงเงิน 2,800,000.- บาท วงเงิน 2,800,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  6  มิ.ย. 25๖2
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ งบประมาณ
(กม.๗๑+๘๓๖) - บ้านหมองมะเส่ียง อ าเภอเมือง 

จังหวัดอ านาจเจริญ 

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 496,000        499,612.05    เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญกรุ๊ป เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/90/2562
1-0007 สายทางบ้านค ามะโค้ง - บ้านพัฒนาสามัคคี วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  6  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 498,000        499,281.57    เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/91/2562
1-0020 สายทางบ้านนาหมอม้า - บ้านหนองแห่ วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  6  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 496,000        499,661.46    เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/92/2562
บ้านค าโพน-บ้านหนองไฮ อ าเภอปทุมราชวงศา วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  6  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,783.84    เฉพาะเจาะจง หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/93/2562
บ้านดอนไร่ - บ้านนาแต้ อ าเภอเมือง วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  7  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 495,000        498,792.39    เฉพาะเจาะจง หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/94/2562
1-0052 สายทางบ้านนายาง - บ้านเมืองเก่า วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  7  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,532.26    เฉพาะเจาะจง หจก. โกสนการสร้าง หจก. โกสนการสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/95/2562
บ้านนาลือ - บ้านดงสวาง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  มิ.ย. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ
ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 499,000        498,868.66    เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกร การสร้าง ร้านพงศกร การสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/96/2562
บ้านหนองทับม้า-บ้านป่าหวาย อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10 มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,306.50    เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกร การสร้าง ร้านพงศกร การสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/97/2562
บ้านคึมข่า-บ้านโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  10  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 497,000        499,306.50    เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองลือการโยธา หจก. เมืองลือการโยธา เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/98/2562
1-0048 สายทางบ้านแมด - บ้านดอนซี วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอลืออ านาจ,อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        499,733.19    เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/99/2562
บ้านหนองไหล - บ้านโพนขวาว อ าเภอหัวตะพาน วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 496,000        499,746.66    เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/100/2562
1-0022 สายทางบ้านโคกจ๊ักจ่ัน - บ้านโพนเมือง วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอเมือง,อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 499,000        498,868.66    เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก. อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/101/2562
บ้านหนองห้ิง-บ้านกุดสิม อ าเภอลืออ านาจ วงเงิน 498,000.- บาท วงเงิน 498,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 499,000        499,369.48    เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกร การสร้าง ร้านพงศกร การสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/102/2562
บ้านไร่สีสุก - บ้านหนองสามสี อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 9,000,000      9,253,837.71   เฉพาะเจาะจง หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก. พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/103/2562
โดยวิธี Pavement In-Place recycling วงเงิน 4,839,000.- บาท วงเงิน 4,839,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  13  มิ.ย. 25๖2
เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๙ งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กม.๒๑+๑๔๐) - บ้านจานลาน อ าเภอพนา 

จังหวัดอ านาจเจริญ 

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        499,885.80    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/104/2562
บ้านโคกสาร-บ้านโคกจักจ่ัน อ าเภอชานุมาน วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  13  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 496,000        499,332.15    เฉพาะเจาะจง หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/105/2562
บ้านภูด่านกอย - บ้านหินเก้ิง อ าเภอปทุมราชวงศา วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  13  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        498,432.57    เฉพาะเจาะจง หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/106/2562
บ้านนาอุดม-ชุมชนบ้านนาเก้ิง อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  13  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        499,031         เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัสดุ ร้านดีโฮมวัสดุ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/107/2562
บ้านจานลาน- บ้านดอนหมู อ าเภอพนา วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  13  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 496,000        496,486.99    เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัสดุ ร้านดีโฮมวัสดุ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/108/2562
บ้านเสารีก - บ้านเกษมสุข อ าเภอพนา วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  13  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        498,925.19    เฉพาะเจาะจง หจก. สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเลียมเซอร์วิส เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/109/2562
บ้านนาผือ - บ้านนาโพธ์ิ อ าเภอเมือง วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  14  มิ.ย. 25๖2

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 496,000        496,819.71    เฉพาะเจาะจง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง หจก. สุดารัตน์ วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/110/2562
บ้านโคกสะอาด-บ้านหินกอง อ าเภอชานุมาน วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  18  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        499,132.68    เฉพาะเจาะจง หจก. เกษกุลมงคล 1996 หจก. เกษกุลมงคล 1996 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/111/2562
บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสูง อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  18  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 496,000        499,160.69    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรน้ าเงิน ร้านเพชรน้ าเงิน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/112/2562
บ้านหนองคู-บ้านโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  18  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล. สายทาง 496,000        499,995.22    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรน้ าเงิน ร้านเพชรน้ าเงิน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/113/2562
บ้านโนนสูง-บ้านแสนส าราญ อ าเภอเสนางคนิคม, วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  18  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล. อจ.ถ 498,000        499,773.78    เฉพาะเจาะจง หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้าง 99 เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/114/2562
1-0003 สายทางบ้านไร่ - บ้านหนองหิน วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  18  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,773.78    เฉพาะเจาะจง หจก. พี พี เทรดด้ิง (1994) หจก. พี พี เทรดด้ิง (1994) เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/115/2562
บ้านนาอุดม - บ้านดงสวาง อ าเภอเมือง วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 497,000        499,392.08    เฉพาะเจาะจง หจก. พี พี เทรดด้ิง (1994) หจก. พี พี เทรดด้ิง (1994) เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/116/2562
บ้านดอนหวายเช่ือมถนนลาดยาง บ้านโคกจักจ่ัน - วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21  มิ.ย. 25๖2
บ้านโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,620.79    เฉพาะเจาะจง หจก. พี พี เทรดด้ิง (1994) หจก. พี พี เทรดด้ิง (1994) เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/117/2562
บ้านหนองยศ - บ้านเหล่ามันแกว อ าเภอลืออ านาจ วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21  มิ.ย. 25๖2
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. สายทาง 498,000        499,973.11    เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่ รับเหมาก่อสร้าง ร้านเมืองใหม่ รับเหมาก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/118/2562
บ้านเครือซูด-บ้านโพนเมืองน้อย อ าเภอลืออ านาจ, วงเงิน 496,000.- บาท วงเงิน 496,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21  มิ.ย. 25๖2
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการก าจัดขยะอันตราย 128,330        128,330         เฉพาะเจาะจง บ. เบตเตอร์เวสท์แคร์ จ ากัด บ. เบตเตอร์เวสท์แคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/5/2562

จากชุมชน จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 128,330.- บาท วงเงิน 128,330.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  17 มิ.ย. 25๖2

งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มิถุนำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   มิถุนำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2,291.98    2,291.98    เฉพาะเจาะจง บ. ซีซีซี ออโต้ จ ากัด บ. ซีซีซี ออโต้ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/37/2562

กค 4346 อจ วงเงิน 2,291.98.- บาท วงเงิน 2,291.98.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 มิ.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/38/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 มิ.ย. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิ.ย. 62 2,950         2,950         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/12/2562

วงเงิน 2,950.- บาท วงเงิน 2,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 11 มิ.ย. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

4 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,700         6,700         เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/4/2562

วงเงิน 6,700.- บาท วงเงิน 6,700.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 มิ.ย. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

๕ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 62,550       62,550       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนกิจรถยนต์ ร้านรัตนกิจรถยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/29/2562

40-0031 อจ วงเงิน 62,550.- บาท วงเงิน 62,550.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 มิ.ย. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/30/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 มิ.ย. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มิถุนำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน  มิถุนำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เลเซอร์ ขาวด า 63,000          63,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/50/2562
วงเงิน  63,000.- บาท วงเงิน  63,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 13 มิ.ย. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/51/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 มิ.ย. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/52/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 มิ.ย. 25๖2

ท้องตลาด
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/32/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 6 มิ.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 48,000          48,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/33/2562
วงเงิน  48,000.- บาท วงเงิน  48,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 มิ.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

6 จัดซ้ือสมุนไพรสด 1,000            1,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/34/2562
วงเงิน  1,000.- บาท วงเงิน  1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 มิ.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

7 จัดซ้ือโต๊ะประชุมผิวเคลือบเมลานิน 28,800          28,800           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพัฒนา 2005 ร้านโชคพัฒนา 2005 ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/35/2562
วงเงิน  28,800.- บาท วงเงิน  28,800.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 19 มิ.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

8 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 15,800          15,800           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/36/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มิถุนำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี   30   เดือน  มิถุนำยน 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(Inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง วงเงิน  15,800.- บาท วงเงิน  15,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 มิ.ย. 25๖2
(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/18/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 มิ.ย. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลาด

10 ค่าเช่าบริการ Internet  เดือน มิ.ย. 2562 1,284.00        1,284.00        เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/19/2562
วงเงิน 1,284 บาท วงเงิน 1,284 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 มี.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/19/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 มิ.ย. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

12 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 52,190          52,190           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/20/2562
วงเงิน  52,190.- บาท วงเงิน  52,190.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 มิ.ย. 25๖2

(กองคลัง) งบประมาณ

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 41,800          41,800           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส เทรดด้ิง ร้าน พี เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/41/2562
วงเงิน  41,800.- บาท วงเงิน  41,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

14 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 99,585          99,585           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/42/2562
วงเงิน  99,585.- บาท วงเงิน  99,585.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 11 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,290          49,290           เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงถาวร ร้านเสียงถาวร ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/43/2562
วงเงิน  49,290.- บาท วงเงิน  49,290.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,200          50,200           เฉพาะเจาะจง หจก. ส.อุบลยางยนต์ หจก. ส.อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/44/2562
วงเงิน  50,200.- บาท วงเงิน  50,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 488,400        488,400         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/45/2562
วงเงิน  488,400.- บาท วงเงิน  488,400.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 18 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) ท้องตลาด

18 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 97,250          97,250           เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/46/2562
วงเงิน  97,250.- บาท วงเงิน  97,250.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 มิ.ย. 25๖2



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กองคลัง) งบประมาณ

19 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 165,200        165,000         เฉพาะเจาะจง หจก. ส.อุบลยางยนต์ หจก. ส.อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/47/2562
วงเงิน  165,200.- บาท วงเงิน  165,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,290          49,290           เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงถาวร ร้านเสียงถาวร ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/48/2562
วงเงิน  49,290.- บาท วงเงิน  49,290.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 มิ.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

21 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/12/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 13 มิ.ย. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

22 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/28/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 มิ.ย. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

23 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000          15,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/29/2562
วงเงิน  15,000.- บาท วงเงิน  15,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 มิ.ย. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

24 ค่าเช่าบริการ Internet 36,000          36,000           เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/30/2562
(เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62) วงเงิน 3,600 บาท วงเงิน 3,600 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 มิ.ย. 25๖2

งบประมาณ
(กองกำรศึกษำฯ)

25 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/16/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 10 มิ.ย. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด
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