
ล ำดบั วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง สัญญา
ที่ ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้า้ด่ืม 360.00      360.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้า้ด่ืมไชยกุล ร้านน้า้ด่ืมไชยกุล เสนอราคาดีทีสุ่ด 6/2566  ลว. 1 พ.ย. 65
2 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอ านาจเจริญจ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองอ านาจเจริญจ ากัด เสนอราคาดีทีสุ่ด 001/2566  ลว. 1 พ.ย. 65
3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 967.00 967.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวิทยา หจก.เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุ่ด 9/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
4 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 324.00      324.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 10/2566  ลว. 14 พ.ย. 65

โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง
5 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวิทยา หจก.เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุ่ด 11/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
6 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏบิัติ หลักสูตร " การท้าผ้า 4,559.00    4,559.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีเมือง  ไชยจันทร์ นางศรีเมือง  ไชยจันทร์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 12/2566  ลว. 14 พ.ย. 65

หม่ลายใบไม้และพมิพล์ายใบใบ้จากวัสดุ
ธรรมชาติ "

7 จัดซ้ือวัสดุหลังฝึกปฏบิัติ หลักสูตร 4,830.00    4,830.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีเมือง  ไชยจันทร์ นางศรีเมือง  ไชยจันทร์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 13/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
" การท้าผ้า หม่ลายใบไม้และ
พมิพล์ายใบใบ้จากวัสดุธรรมชาติ "

8 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00    1,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอ้านาจเจริญจา้กัด สหกรณ์การเกษตรเมืองอ้านาจเจริญจา้กัด เสนอราคาดีทีสุ่ด 14/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
9 จ้างเหมาจัดท้าส่ือ " กระเป๋าผ้า " 3,600.00    3,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสันติกระเป๋าผ้าขิต ร้านสันติกระเป๋าผ้าขิต เสนอราคาดีทีสุ่ด 15/2566  ลว. 15 พ.ย. 65

โดย นางสุริยัน พระสุนิน โดย นางสุริยัน พระสุนิน
10 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวิทยา หจก.เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุ่ด 16/2566  ลว. 15 พ.ย. 65
11 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 360.00      360.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 18/2566  ลว. 16 พ.ย. 65

โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง
12 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 240.00 240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภณัฑ์การโยธา หจก.ศึกษาภณัฑ์การโยธา เสนอราคาดีทีสุ่ด 19/2566  ลว. 16 พ.ย. 65
13 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 1,400.00    1,400.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 20/2566  ลว. 22 พ.ย. 65

โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง
14 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,600.00    1,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอ้านาจเจริญจา้กัด สหกรณ์การเกษตรเมืองอ้านาจเจริญจา้กัด เสนอราคาดีทีสุ่ด 21/2566  ลว. 22 พ.ย. 65
15 จ้างเหมาประชาสัมพนัธ์จัดท้ารายการวิทยุ           ระบบ FM ๑๐๓.๒๕ MHz ประจา้ปีงบประมาณ ๒๕๖๖                                           ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖ รวม ๙ เดือน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท 22,500.00  22,500.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางอัจฉรา  ศิริจันทร์ นางศรีเมือง  ไชยจันทร์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 002/2566  ลว. 22 พ.ย. 65

 “ รอบรู้แรงงาน ” ทุกวันอังคารของเดือน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 
 (ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.) จังหวัดอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ
ระบบ FM ๑๐๓.๒๕ MHz 
ระหว่างเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ - ส.ค. ๒๕๖๖
รวม ๙ เดือน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานส านักงานจัดหางานจังหวัดอ านาจเจริญ

งานทีจ่ัดซ้ือหรือสัง่จ้าง



ล ำดบั วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง สัญญา
ที่ ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
16 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450.00      450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ การ์เม้นท์ เสนอราคาดีทีสุ่ด 22/2566  ลว. 23 พ.ย. 65

โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง โดย นางสาวอภวิันท์  ผิวทอง
17 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 310.00 310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวิทยา หจก.เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุ่ด 23/2566  ลว. 23 พ.ย. 65
18 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 820.00 820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวิทยา หจก.เจริญวิทยา เสนอราคาดีทีสุ่ด 24/2566  ลว. 24 พ.ย. 65

งานทีจ่ัดซ้ือหรือสัง่จ้าง
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