
ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๔๔๐ ๔๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๐๑/๒๕๖๒

ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗,๙๘๐ ๗,๙๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๒/๒๕๖๒

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน  ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๐๒/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ เสนอราคาดีทีสุด ๐๐๓/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ซัพพลาย เซอร์วิส ซัพพลาย เซอร์วิส ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๕ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง เสนอราคาดีทีสุด ๐๐๔/๒๕๖๓

ซ่อมและเปลียนถ่ายนํามันเครือง ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒
๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๓๒๐ ๓๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๐๓/๒๕๖๓

ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๒
๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๔/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๒
๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๓๔๐ ๓๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๐๕/๒๕๖๓

ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๖/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๐ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๓๐ ๕๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  สากล ร้าน  สากล เสนอราคาดีทีสุด ๐๗/๒๕๖๓

จัดทําตรายาง ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๐๘/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง
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ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๑๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๑,๒๕๐ ๑๑,๒๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เกษแก้ว ร้าน เกษแก้ว เสนอราคาดีทีสุด ๐๐๘/๒๕๖๓

วัสดุอุปกรณ์หลังฝึกอบรม โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๐๙/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๔ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๐๐ ๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๙/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เกษแก้ว ร้าน เกษแก้ว เสนอราคาดีทีสุด ๑๐/๒๕๖๓

วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๑๑/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๙๐๐ ๒,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๒/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๗๓๐ ๑,๗๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๓/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒
๑๙ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๐๐ ๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จิปาถะ ร้าน จิปาถะ เสนอราคาดีทีสุด ๑๔/๒๕๖๓

จัดทําพานพุ่มดอกไม้สด ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๐ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๔๕๐ ๔๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๕/๒๕๖๓

จัดทําสติ๊กเกอร์รีดฟิลเจอร์บอร์ด ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๑๖/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๒ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๐๐ ๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๗/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๕๔๐ ๑,๕๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๑๘/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๓๐๐ ๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๑๙/๒๕๖๓

ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๓

-๒-
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ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๒๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๑/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๓
๒๖ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๐๐ ๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ ร้าน ไอเดีย ดี ดีไซน์ เสนอราคาดีทีสุด ๒๑/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๓
๒๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง เสนอราคาดีทีสุด ๒๒/๒๕๖๓

จัดทํารายการวิทยุ แห่งประเทศไทย จ.อํานาจเจริญ ประเทศไทย จ.อํานาจเจริญ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๓
๒๘ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๙,๑๖๐ ๙,๑๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๒/๒๕๖๓

จัดทําสือประชาสัมพันธ์ แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๒๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๐๓๐ ๓,๐๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๒๓/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๓

๓๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๙๖๐ ๑,๙๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนันทา   ขานพรม นางสุนันทา   ขานพรม เสนอราคาดีทีสุด ๒๔/๒๕๖๓
วัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

๓๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๙๐๐ ๒,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๒๕/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

๓๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๒๖/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

๓๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๒๗/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

๒๘ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๙,๑๖๐ ๙,๑๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๓/๒๕๖๓
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๒๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒๓,๖๐๐ ๒๓,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๔/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓
๓๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๕/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓

-๓-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๓๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๐๙๕ ๕,๐๙๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๖/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓
๓๒ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนันทา   ขานพรม นางสุนันทา   ขานพรม เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๗/๒๕๖๓

จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓
๓๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๔๖๐ ๔๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๒๙/๒๕๖๓

ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๖๓
๓๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๑๙/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๖๓
๓๕ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมาเช่า ๓๔,๘๘๒ ๓๔,๘๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เสนอราคาดีทีสุด ๐๒๑/๒๕๖๓

และติดตังคู่สายสําหรับเชือมโยง ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๖๓
เครือข่าย ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)

๓๖ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๔,๓๐๐ ๒๔,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิวัติ  สุภิวงศ์ นายปฏิวัติ  สุภิวงศ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๒๓/๒๕๖๓
เช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี และ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๓
เครืองขยายเสียง

๓๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๖,๑๕๐ ๖,๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๒๔/๒๕๖๓
จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๓๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๕๗๕ ๑,๕๗๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๓๕/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๓
๓๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๒๒๕ ๔,๒๒๕ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนันทา   ขานพรม นางสุนันทา   ขานพรม เสนอราคาดีทีสุด ๓๖/๒๕๖๓

กระเป๋าใส่เอกสาร ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
๔๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๖,๒๘๐ ๖,๒๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๒๗/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๔๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๒๒๐ ๓,๒๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๓๘/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓

-๔-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๔๒ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๐,๓๔๐ ๑๐,๓๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๒๘/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๔๓ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๐๐ ๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จิปาถะ ร้าน จิปาถะ เสนอราคาดีทีสุด ๔๐/๒๕๖๓
จัดทําพานพุ่มดอกไม้สด ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

๔๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๔๑/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

๔๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๒๘๐ ๒๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๔๒/๒๕๖๓
ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

๔๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๔๑/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

๔๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๓๒/๒๕๖๓
จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๔๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๕๖๖ ๔,๕๖๖ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๔๔/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓
๔๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒๕,๖๕๕ ๒๕,๖๕๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๓๕/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓
๕๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๓๖/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓
๕๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ เสนอราคาดีทีสุด ๐๓๗/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ซัพพลาย เซอร์วิส ซัพพลาย เซอร์วิส ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
๕๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓๐๐ ๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๔๖/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
๕๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๙๒ ๑๙๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๔๗/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓

-๕-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๕๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๘๐ ๑๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๔๘/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
๕๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๖๖๐ ๖๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๔๙/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
๕๖ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒,๒๐๘ ๒,๒๐๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๕๐/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๕๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๕๑/๒๕๖๓
เช่าเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓

๕๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒๖๐ ๒๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๕๒/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

๕๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๙๖๐ ๙๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๕๔/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ เสนอราคาดีทีสุด ๕๕/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ซัพพลาย เซอร์วิส ซัพพลาย เซอร์วิส ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๘๖๐ ๘๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๕๖/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗๔๐ ๗๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๕๗/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๖,๖๗๐ ๖,๖๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๐๓๙/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๓,๑๒๐ ๑๓,๑๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๐๔๐/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๕ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๖๖๐ ๖๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๕๘/๒๕๖๓
จัดทําบอร์ดทําเนียบผู้บริหาร แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

-๖-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๖๖ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๙,๘๗๐ ๙,๘๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๔๑/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๖๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือวัสดุ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองดีเภสัช 2008 หจก.ทองดีเภสัช 2008 เสนอราคาดีทีสุด ๕๙/๒๕๖๓
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลว. ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓

๖๘ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๘๘ ๑๘๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๖๐/๒๕๖๓
จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๖๙ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๕๙๐ ๕๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๖๑/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๗๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๖๒/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๓

๗๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๔๒๐ ๔๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๖๓/๒๕๖๓
อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๓

๗๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๖๕/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๓

๗๓ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๔,๖๐๐ ๑๔,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๔๕/๒๕๖๓
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๗๔ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๘๐๐ ๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จิปาถะ โดย ร้าน จิปาถะ โดย เสนอราคาดีทีสุด ๖๗/๒๕๖๓

จัดทําพวงมาลา นางรัชนี เรณุนันท์ ณ อยุธยา นางรัชนี เรณุนันท์ ณ อยุธยา ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓
๗๕ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๒๐ ๑๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๖๘/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๗๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๔๒๐ ๔๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๖๙/๒๕๖๓
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

-๗-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๗๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๗๐/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓
๗๘ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๐๐ ๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๗๑/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๗๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๙๐๐ ๒,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๗๒/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๘๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๗๓/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓

๘๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๓๘๐ ๓๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๗๔/๒๕๖๓
ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

๘๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๖๗๐ ๔,๖๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๗๕/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

๘๓ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๓๐ ๒๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๗๖/๒๕๖๓
จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๘๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๙๐๐ ๒,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๗๗/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
๘๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗๗๐ ๗๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๗๘/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
๘๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗,๒๔๐ ๗,๒๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๔๘/๒๕๖๓

วัสดุฝึกอบรม อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
๘๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๓,๗๖๐ ๑๓,๗๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๔๙/๒๕๖๓

วัสดุฝึกอบรม อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
๘๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๗๙/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

-๘-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๘๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔๖๐ ๔๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๘๐/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
๙๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๘๑/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓
๙๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๐/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓
๙๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๖,๙๔๐ ๖,๙๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๑/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓
๙๓ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๘๘ ๒๘๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๘๒/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๙๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๘๒๒ ๒,๘๒๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๘๓/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

๙๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๙๐๐ ๒,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๘๔/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

๙๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๒/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓

๙๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๓/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓

๙๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเกษแก้ว ร้านเกษแก้ว เสนอราคาดีทีสุด ๘๕/๒๕๖๓
วัสดุฝึกอบรม โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓

๙๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๔,๕๑๐ ๑๔,๕๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเกษแก้ว ร้านเกษแก้ว เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๔/๒๕๖๓
วัสดุหลังฝึกอบรม โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว โดย นางจันทร์เพ็ญ  โคตรแก้ว ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๐๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๘๖/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ลว. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๐๑ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง เสนอราคาดีทีสุด ๘๗/๒๕๖๓
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหานะ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

-๙-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๑๐๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๒๒๐ ๒๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๘๘/๒๕๖๓

ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๐๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๕/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๐๔ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๙๐/๒๕๖๓

จัดทําสือประชาสัมพันธ์ แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๑๐๕ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๖/๒๕๖๓
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๑๐๖ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๒,๗๕๐ ๑๒,๗๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๗/๒๕๖๓

จัดทําสือประชาสัมพันธ์ แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๑๐๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๘/๒๕๖๓
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหานะ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๐๘ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๐,๐๒๐ ๒๐,๐๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง เสนอราคาดีทีสุด ๐๕๙/๒๕๖๓
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหานะ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๐๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๗,๒๕๐ ๑๗,๒๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๐/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ซัพพลาย เซอร์วิส ซัพพลาย เซอร์วิส ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๑๐ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๘๘ ๒๘๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๙๓/๒๕๖๓
จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๑๑๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๒๑๒ ๒,๒๑๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๙๔/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๑๒ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ เสนอราคาดีทีสุด ๙๕/๒๕๖๓

ซ่อมเครืองปรับอากาศ ซัพพลาย เซอร์วิส ซัพพลาย เซอร์วิส ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

-๑๐-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๑๑๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๙๖/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๑๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๓,๗๖๒ ๑๓,๗๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๑/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๐๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓๘,๓๘๐ ๓๘,๓๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๒/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๐๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๗๑๐ ๕,๗๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๓/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๐๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๐๖๐ ๔,๐๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๙๗/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว.๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓
๑๐๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๓๒๕ ๓๒๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๙๘/๒๕๖๓

จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๑๐๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๔/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๐๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๓๒๐ ๓๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๙๙/๒๕๖๓
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑๐ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๔๐๐ ๓,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๐/๒๕๖๓
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๑๗,๐๓๒ ๑๗,๐๓๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๖/๒๕๖๓
วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๘๔๑ ๕,๘๔๑ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๗/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓,๐๒๐ ๓,๐๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๑/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๒/๒๕๖๓
วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓

-๑๑-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๑๑๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๘๐ ๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๓/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓
๑๑๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๗๖๐ ๔,๗๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๔/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓
๑๑๗ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือนําดืม ๓๒๐ ๓๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  นําดืมไชยกุล ร้าน  นําดืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๕/๒๕๖๓

ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๑๘ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๖/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๑๙ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๘๐ ๑๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๗/๒๕๖๓

จัดทําตรายาง แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๑๒๐ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๒๘๘ ๒๘๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๘/๒๕๖๓
จัดทําป้ายไวนิล แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๑๒๑ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ เสนอราคาดีทีสุด ๐๖๙/๒๕๖๓

ซ่อมเครืองปรับอากาศ ซัพพลาย เซอร์วิส ซัพพลาย เซอร์วิส ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๒๒ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๐๙/๒๕๖๓

ซ่อมเครืองปรินเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๒๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๕,๘๖๐ ๕,๘๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๐๗๐/๒๕๖๓

วัสดุคอมพิวเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๒๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๗๘๓ ๗๘๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๐/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๒๕ ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ ๖,๖๙๐ ๖,๖๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีที่สุด ๐๗๑/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๒๖ ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์เต้ 2018 จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีที่สดุ ๐๗๒/๒๕๖๓

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

-๑๒-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง



ลําดับ วงเงินทีจะซือ ราคากลาง วิธีซือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที หรือจ้าง ราคาทีเสนอ ราคาทีตกลงซือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ

หรือจ้าง
๑๒๗ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑๕๐ ๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๑/๒๕๖๓

จัดทําตรายาง แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง

๑๒๘ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๔๐๐ ๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ ร้าน ไอดี ช็อป อีเวนท์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๒/๒๕๖๓
จัดทําตรายาง แอนด์ การ์เม้นท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง
๑๒๙ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๓๙๗ ๒,๓๙๗ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๓/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๓๐ ขออนุมัติดําเนินการจ้างเหมา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ ร้าน ภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๔/๒๕๖๓

ซ่อมเครืองปรินเตอร์ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๓๑ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๓๐๐ ๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๕/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๓๒ ขออนุมัติดําเนินการจัดซือ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เสนอราคาดีทีสุด ๑๑๖/๒๕๖๓

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เมืองอํานาจเจริญ จํากัด เมืองอํานาจเจริญ จํากัด ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๓๓ ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญวิทยา เสนอราคาดีที่สุด ๑๑๗/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๓๔ ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ ๔,๐๖๙ ๔,๐๖๙ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาดีที่สุด ๑๑๘/๒๕๖๓

วัสดุสํานักงาน อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

-๑๓-

งานที่จัดซื้อหรือสั่งจ้าง


