
แบบ สขร. 1

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

1
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาวัสดุส าหรับ
การเพ่ิมมูลค่าสินค้า (การแปรรูปผลิตภันฑ์ฯ)

25,000.00        25,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน ราคาต่ าสุด 78/2564 ลว 1 มี.ค. 2564

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการชดเชยมันฯ) 2,000.00          2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 79/2564 ลว 2 มี.ค. 2564
3 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 5,800.00          58,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 80/2564 ลว 2 มี.ค. 2564
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม

สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านส่ือ

25,000.00        25,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน ราคาต่ าสุด 81/2564 ลว 26 มี.ค. 2564

5 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการชดเชยข้าวฯ) 1,000.00          1,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 82/2564 ลว 26 มี.ค. 2564
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกและกระดาษ) 45,955.00        45,955.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อบบ้ี ร้านธงชัย ก๊อบบ้ี ราคาต่ าสุด 83/2564 ลว 31 มี.ค. 2564
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,930.00          5,930.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาต่ าสุด 84/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

8 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (เม.ย. - มิ.ย. 64) 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 85/2564 ลว 31 มี.ค. 2564
9 ซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน (เม.ย. - มิ.ย. 64) 1,650.00          1,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ราคาต่ าสุด 86/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

10 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า (3 เดือน) 7,500.00          7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อบบ้ี ร้านธงชัย ก๊อบบ้ี ราคาต่ าสุด 87/2564 ลว 31 มี.ค. 2564
11 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท.) 

(เม.ย.-มิ.ย. 64)
30,300.00        30,300.00      เฉพาะเจาะจง นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์ นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม

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

88/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

12 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท.) 
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

30,300.00        30,300.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สังขฤกษ์ นางสาวภัทรวดี สังขฤกษ์ จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวจ)04052/346 ,347

89/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

13

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (กศ.) 
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

30,300.00        30,300.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกนวรรณ กงทอง นางสาวกนวรรณ กงทอง จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวจ)04052/346 ,347

90/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ
วันท่ี ..16.. เดือน .เมษำยน.. พ.ศ. 2564

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2564



14 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (เม.ย.-
มิ.ย. 64)

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

91/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

15 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (เม.ย.-
มิ.ย. 64)

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

92/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

16 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

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

93/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

17

จ้างเหมาเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจ าศูนย์
เศรษฐกิจการค้าจังหวัดอ านาจเจริญ (เม.ย. -
 มิ.ย. 64)

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

94/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

18 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(ป.ตรี)

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

95/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

19 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(ป.ตรี)

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

96/2564 ลว 31 มี.ค. 2564

20 จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00             500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 97/2564 ลว 29 มี.ค. 2564


