
แบบ สขร.1

1 1 5499 00117 35 6 ร้าน ช.รุ่งเรืองกิจ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปี พ.ศ. 2564 (3 เดือน) 6,900.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2564 -

2 0 5455 59000 12 0 บริษัท รักษาความปลอดภัย สุรชาติ จ ากัด จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 (3 เดือน) 39,000.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2564 -

3 3 5101 00415 11 3 นางภัสวรัญช์  สายยืด จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินงานของส่วนราชการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

         30,300.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2564 -

4 1 6409 00045 28 3 น.ส.จริยา  ค าคม จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินงานของส่วนราชการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

         30,300.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2564 -

5 3 5401 00489 58 3 นายไกรภพ  สองแคว จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินงานของส่วนราชการ ต าแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

         28,500.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2564 -

6 ๑ ๕๔๙๙ ๐๐๓๔๒ ๕๙ ๗ นายนิธิกร  อินจันทร์ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินงานของส่วนราชการ ต าแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

         28,500.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2564 -

7 3 5401 00570 47 0 นางโสภิต  ศักด์ิทอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินงานของส่วนราชการ ต าแหน่ง พนักงานท าความ
สะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

25,500.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2564 -

8 1 5499 00442 81 8 น.ส.ชนิภา  หล้าตัน จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

36,000.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2564 -

9 3 5401 00407 18 8 น.ส.รุ่งรพัฒน์  ธนัชทักษนันทน์ จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ       
 พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

36,000.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2564 -

10 1 5499 00052 93 9 น.ส.ประภาพร  งามสวย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 
 31 ธ.ค. 63)

36,000.00 2 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2564 -

11 3 1014 00324 37 1 ร้าน บัวฟลอริสท์ จ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 1,000.00 12 ตค 63 เล่มท่ี 2 เลขท่ี 24 3

12 1 5499 00052 93 9 น.ส.ประภาพร  งามสวย จ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน 700.00 20 ตค 63 ใบส าคัญรับเงิน ลว 20 ตค 63 3

วันท่ี เล่มท่ี/เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

ล าดับท่ี
 (1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  
เลขประจ าตัวประชาชน   

(2)
    ช่ือผู้ประกอบการ  (3)     รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง   (4)

จ านวนเงินรวมท่ี  
จัดซ้ือจัดจ้าง  (5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันท่ี เล่มท่ี/เลขท่ี

ล าดับท่ี
 (1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  
เลขประจ าตัวประชาชน   

(2)
    ช่ือผู้ประกอบการ  (3)     รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง   (4)

จ านวนเงินรวมท่ี  
จัดซ้ือจัดจ้าง  (5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)

13 3 1014 00324 37 1 ร้าน บัวฟลอริสท์ จ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 1,000.00 22 ตค 63 เล่มท่ี 4 เลขท่ี 6 3

14 1 5499 00120 35 7 น.ส.สุภาลักษณ์  สายใจ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินการส ารวจจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

35,700.00 27 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2564 -

15 1 5499 00142 54 7 น.ส.พัชรดา  สมมุติ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด าเนินการส ารวจจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)

         34,200.00 27 ตค 63 ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2564 -

16 3 5401 00001 31 9 ร้าน แพร่สติกเกอร์ แอนด์แอดเวอร์ไทซิงค์ จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 8 รายการ            1,700.00 30 ตค 63 เล่มท่ี 83 เลขท่ี 4127 1

รวมท้ังส้ิน 371,300.00       

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


