
ล ำดับ วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญา

ท่ี ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 380.00         380.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล เสนอรำคำดีท่ีสุด 128/2565  ลว. 1 ส.ค. 65
2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,780.00      3,780.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 129/2565  ลว. 1 ส.ค. 65
3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,300.00      4,300.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 130/2565  ลว. 1 ส.ค. 65
4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,050.00      4,050.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภัณฑ์ กำรโยธำ หจก.ศึกษำภัณฑ์ กำรโยธำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 131/2565  ลว. 8 ส.ค. 65
5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,000.00      1,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 132/2565  ลว. 8 ส.ค. 65
6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,650.00      2,650.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อ ำนำจเจริญซัพพลำย เซอร์วิส หจก.อ ำนำจเจริญซัพพลำย เซอร์วิส เสนอรำคำดีท่ีสุด 133/2565  ลว. 8 ส.ค. 65
7 จ้ำงเหมำจัดท ำกระเป๋ำผ้ำ 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 134/2565  ลว. 8 ส.ค. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
8 จ้ำงเหมำจัดท ำกระเป๋ำผ้ำ 3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 135/2565  ลว. 8 ส.ค. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000.00     12,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจจริญ ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 031/2565  ลว. 8 ส.ค. 65
10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00      4,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจจริญ ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 136/2565  ลว. 9 ส.ค. 65

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17,100.00     17,100.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 032/2565  ลว. 15 ส.ค. 65
12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 324.00 324.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 137/2565  ลว. 17 ส.ค. 65
13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,476.00      1,476.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภัณฑ์ กำรโยธำ หจก.ศึกษำภัณฑ์ กำรโยธำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 138/2565  ลว. 17 ส.ค. 65
14 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 2,500.00      2,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปฏิวัติ  สุภิวงศ์ นำยปฏิวัติ  สุภิวงศ์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 139/2565  ลว. 17 ส.ค. 65

" กำรท้ำหมวกคำวบอย "
15 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00         500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 140/2565  ลว. 17 ส.ค. 65
16 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00         500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 141/2565  ลว. 17 ส.ค. 65
17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 199.00         199.00       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภัณฑ์ กำรโยธำ หจก.ศึกษำภัณฑ์ กำรโยธำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 142/2565  ลว. 22 ส.ค. 65
18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,450.00      5,450.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อ ำนำจเจริญซัพพลำย เซอร์วิส หจก.อ ำนำจเจริญซัพพลำย เซอร์วิส เสนอรำคำดีท่ีสุด 033/2565  ลว. 22 ส.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานส านักงานจัดหางานจังหวัดอ านาจเจริญ

งานท่ีจัดซ้ือหรือส่ังจ้าง


