
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

3 จ้างเหมาพนักงานขับรถ (ต.ค.-ธ.ค. 
63)

28,500.00       28,500.00      เฉพาะเจาะจง นายนายปรัชญา  เงาสวรรค์ นายนายปรัชญา  เงาสวรรค์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

3 /2564 ลว 5 ต.ค. 63

4 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

24,000.00       24,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  พรมจันทร์ นางสุดใจ  พรมจันทร์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

4 /2564 ลว 5 ต.ค. 63

6 จ้างเหมาลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ป.ตรี) (ต.ค.-
ธ.ค. 63)

36,000.00       36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ จันทะศรี นายอานนท์ จันทะศรี จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

6/2564 ลว 5 ต.ค. 63

7 จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 
PCOC (ต.ค.-ธ.ค. 63)

36,000.00       36,000.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวประภัสรณ์  ก าไมล์ นางสาวประภัสรณ์  ก าไมล์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

7/2564 ลว 5 ต.ค. 63

8 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร สนง. 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยจ้างฯ 8/2564 ลว 5 ต.ค. 63

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2563

นางสาวกัลนิกา คุณรักษ์ นางสาวกัลนิกา คุณรักษ์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

5 /2564 ลว 5 ต.ค. 63

2/2564 ลว 5 ต.ค. 63นางสาวกนวรรณ กงทองนางสาวกนวรรณ กงทอง2

5

33,000.00      เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ป.ตรี) (ต.ค.-
ธ.ค. 63)

36,000.00       36,000.00      เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (กศ.)
 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

60,600.00       60,600.00      เฉพาะเจาะจง

นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์ นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์

จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ)04052/346
 ,347

1/2564 ลว 5 ต.ค. 63

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ
วันท่ี ..3.. เดือน ..พฤศจิกำยน.. พ.ศ. 2563 

จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท)
 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

1 33,000.00       



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2563
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ

วันท่ี ..3.. เดือน ..พฤศจิกำยน.. พ.ศ. 2563 

9 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท)
 (ต.ค.-ธ.ค. 63)

31,204.00       31,204.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สังขฤกษ์ นางสาวภัทรวดี สังขฤกษ์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 9/2564 ลว 5 ต.ค. 63

10 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (3 เดือน) 12,000.00       12,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประเสริฐบริการ หจก. บุญประเสริฐบริการ ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 10/2564 ลว 5 ต.ค. 63

11 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าตรา
ประทับ

2,820.00         2,820.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ราคาท่ีเคยจ้างฯ 11/2564 ลว 5 ต.ค. 63

12 ซ้ือน้ ามันด่ืม สนง. (ต.ค.-ธ.ค.63) 1,650.00         1,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 12/2564 ลว 5 ต.ค. 63

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,215.00         2,215.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 13/2564 ลว 5 ต.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,312.00       12,312.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 14/2564 ลว 5 ต.ค. 63

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึก) 17,200.00       17,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 15/2564 ลว 9 ต.ค. 63

16 จ้างบุคคลภายนอกจ าท าพวงมาลา
ดอกไม้สดโทนสีเหลือง

500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 16/2564 ลว 12 ต.ค. 63

17 จ้างบุคคลภานนอกท าความสะอาด
ผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม

600.00            600.00           เฉพาะเจาะจง นางเกษ  สิทธิก าแหง นางเกษ  สิทธิก าแหง ราคาต่ าสุด 17/2564 ลว 12 ต.ค. 63

18 จ้างบุคคลภายนอกท าพานพุ่มดอกไม้
สด(โทนสีแดงขาว)

500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 18/2564 ลว 19 ต.ค. 63

19 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพฯ)

1,900.00         1,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประเสริฐบริการ หจก. บุญประเสริฐบริการ สืบราคาจากท้องตลาด 19/2564 ลว 19 ต.ค. 63

20 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าพวงมาลา
ดอกไม้สด(โทนสีชมพู)

500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 20/2564 ลว 20 ต.ค. 63

21 จ้างบุคคลภานนอกจัดหาอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม

665.00            665.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  เทศนา นางอ าไพ  เทศนา ราคาต่ าสุด 21/2564 ลว 7 ต.ค. 63

22 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าตรา
ประทับ

340.00            340.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ราคาท่ีเคยจ้างฯ 24/2564 ลว 20 ต..ต. 63

23 จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดหาสินค้า
ราคาประหยัด (ต.ค.-ธ.ค.63) 

60,000.00       60,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 23/2564 ลว. 10 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2563
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ

วันท่ี ..3.. เดือน ..พฤศจิกำยน.. พ.ศ. 2563 

24 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ 
บันทึก จัดส่ง ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ
 อ.เมือง (ต.ค.-ธ.ค. 63)

33,450.00       33,450.00      เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์  ชาตะ นายชัยณรงค์  ชาตะ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

24/2564 ลว 28 ต.ค. 63

25 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ 
บันทึก จัดส่ง ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ
 อ.ปทุมราชวงศา (ต.ค.-ธ.ค.63)

31,950.00       31,950.00      เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย  กันธินาม นายศักด์ิชัย  กันธินาม จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 04052/346
 ,347

25/2564 ลว 28 ต.ค. 63


