
แบบ สขร. 1

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

1 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 35/2564 ลว 3 ธ.ค. 63

2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าป้ายไวนิล โครงการ "พาณิชย์ ลด
กระหน่ าข้ามปี New Year Grand Sale 2021"

24,288.00         24,288.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์   ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 36/2564 ลว 18 ธ.ค. 63

3 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 37/2564 ลว 23 ธ.ค. 63

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาว-ด า (มกราคม-มีนาคม 2564) 7,500.00           7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 38/2563 ลว 30 ธ.ค. 63

5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท.) (ม.ค.-มี.ค. 64) 30,300.00         30,300.00       เฉพาะเจาะจง นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์ นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ)
04052/346 ,347

39/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท.) (ม.ค.-มี.ค. 64) 30,300.00         30,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สังขฤกษ์ นางสาวภัทรวดี สังขฤกษ์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ)
04052/346 ,347

40/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (กศ.) (ม.ค.-มี.ค. 64) 30,300.00         30,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกนวรรณ กงทอง นางสาวกนวรรณ กงทอง จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ)
04052/346 ,347

41/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ม.ค.-มี.ค. 64) 28,500.00         28,500.00       เฉพาะเจาะจง นายนายปรัชญา  เงาสวรรค์ นายนายปรัชญา  เงาสวรรค์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ)
04052/346 ,347

42/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ม.ค.-มี.ค. 64) 28,500.00         28,500.00       เฉพาะเจาะจง นายไกรศร  วงค์เพียรแก้ว นายไกรศร  วงค์เพียรแก้ว จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ)
04052/346 ,347

43/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ
วันท่ี ..14.. เดือน ..มกรำคม.. พ.ศ. 2564

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2563



10 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด (ม.ค.-มี.ค. 64) 24,000.00         24,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  พรมจันทร์ นางสุดใจ  พรมจันทร์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ)
04052/346 ,347

44/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

11 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน (ม.ค.-มี.ค. 64)

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

45/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

12 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน (ม.ค.-มี.ค. 64)

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

46/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

13 จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัด PCOC (ม.ค.-มี.ค. 64)

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

47/2564 ลง 30 ธ.ค. 63

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 1,300.00           1,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 48/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

จ้างเหมาบริการลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชย
ดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการ (ม.ค.-ก.ย. 64)

108,000.00       108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา   บุญลา นางสาวจินตนา   บุญลา จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ) 
04052/346 ,347

49/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

5 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตาม 
ตรวจสอบ ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.เมือง 
(ม.ค.-มี.ค. 64)

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

50/2564 ลว 30 ธ.ค. 63

4 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตาม 
ตรวจสอบ ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.ปทุมราช
วงศา (ม.ค.-มี.ค. 64)

34,500.00         34,500.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย  กันธินาม นายศักด์ิชัย  กันธินาม จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี
 กค (กวจ) 
04052/346 ,347

51/2564 ลว 30 ธ.ค. 64


