
แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (โครงกำรส่งเสริมฯ) 7,000.00             7,000.00            เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำต ้ำสุด 120/2564 ลว 5 ก.ค. 64

2 ซ้ือยำงรถยนต์ (ทะเบียน นข-1469 อจ) 13,600.00           13,600.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์ป้ำยแดง ร้ำนแม็กซ์ป้ำยแดง รำคำต ้ำสุด 121/2564 ลว 5 ก.ค. 64

3 ซ้ือยำงรถยำต์ (ทะเบียน กข-8709 อจ) 13,600.00           13,600.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์ป้ำยแดง ร้ำนแม็กซ์ป้ำยแดง รำคำต ้ำสุด 122/2564 ลว 9 ก.ค. 64

4 จ้ำงบุคคลภำยนอกซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข-1469 3,533.68             3,533.68            เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำอ้ำนำจเจริญ จ้ำกัด บริษัท โตโยต้ำอ้ำนำจเจริญ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 123/2564 ลว 5 ก.ค. 64

5 จ้ำงบุคคลภำยนอกซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข-1606 2,281.78             2,281.78            เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำอ้ำนำจเจริญ จ้ำกัด บริษัท โตโยต้ำอ้ำนำจเจริญ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 124/2564 ลว 5 ก.ค. 64

6
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนท้ำควำมสะอำด 3 เดือน 
 (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

24,000.00           24,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสุดใจ  พรมจันทร์ นำงสุดใจ  พรมจันทร์ รำคำที เคยจ้ำงฯ 125/2564 ลว 5 ก.ค. 64

7 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนขับรถยนต์ สนง. 3 เดือน 
(ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

28,500.00           28,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ  เงำสวรรค์ นำยปรัชญำ  เงำสวรรค์ รำคำที เคยจ้ำงฯ 126/2564 ลว 5 ก.ค. 64

8 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนขับรถยนต์ สนง. 3 เดือน 
(ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

28,500.00           28,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยไกรศร  วงค์เพียรแก้ว นำยไกรศร  วงค์เพียรแก้ว         รำคำที เคยจ้ำงฯ 127/2564 ลว 5 ก.ค. 64

9
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล 3 เดือน 
(ก.ค. 64- ก.ย. 64) บท.

30,300.00           30,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงปริญญำ   ไชยมงคลดิษฐ์    นำงปริญญำ   ไชยมงคลดิษฐ์    รำคำที เคยจ้ำงฯ 128/2564 ลว 5 ก.ค. 64

10 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล 3 เดือน 
(ก.ค. 64- ก.ย. 64) บท.

30,300.00           30,300.00          เฉพำะเจำะจง ว่ำที  ร.ต.หญิง ภัทรวดี  สังขฤกษ์ ว่ำที  ร.ต.หญิง ภัทรวดี  สังขฤกษ์  รำคำที เคยจ้ำงฯ 129/2564 ลว 5 ก.ค. 64

11 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล 3 เดือน 
(ก.ค. 64- ก.ย. 64) กศ.

30,300.00           30,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ  กงทอง นำงสำวกนกวรรณ  กงทอง รำคำที เคยจ้ำงฯ 130/2564 ลว 5 ก.ค. 64

12
เช่ำเหมำบริกำรเครื องถ่ำยเอกสำร ขำว-ด้ำ 3 เดือน (ก.ค. 
64 - ก.ย. 64)

7,500.00             7,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้ำนธงชัย ก็อปป้ี รำคำที เคยจ้ำงฯ 131/2564 ลว 5 ก.ค. 64

13 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง สนง. 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย. 64) 6,000.00             6,000.00            เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำต ้ำสุด 132/2564 ลว 6 ก.ค. 64
14 ซ้ือน้้ำดื ม สนง. 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 64) 4,950.00             4,950.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำดื มตรำเหรียญทอง ร้ำนน้้ำดื มตรำเหรียญทอง รำคำที เคยจ้ำงฯ 133/2564 ลว 6 ก.ค. 64

15

จัดจ้ำงเหมำบริกำรบริกำรบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรรภ
 Mobile พำณิชย์...ลดรำคำฯ อ.เมือง จ.อ้ำนำจเจริญ 
กิจกรรมจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงรถ Mobile

139,600.00         139,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยประจักษ์  เช้ือล้ินฟ้ำ นำยประจักษ์  เช้ือล้ินฟ้ำ รำคำต ้ำสุด 134/2564 ลว 7 ก.ค. 64

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2564

 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ

วันท่ี .16.. เดือน ..สิงหำคม.. พ.ศ. 2564



16 จัดจ้ำงเหมำบริกำรบริกำรบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรรภ
 Mobile พำณิชย์...ลดรำคำฯ อ.ปทุมรำชฯ จ.อ้ำนำจเจริญ 
กิจกรรมจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงรถ Mobile

139,600.00         139,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  ทิพย์แสง นำยสมคิด  ทิพย์แสง  รำคำต ้ำสุด 135/2564 ลว 7 ก.ค. 64

17 จัดจ้ำงเหมำบริกำรบริกำรบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรรภ
 Mobile พำณิชย์...ลดรำคำฯ อ.หัวตะพำน จ.อ้ำนำจเจริญ 
กิจกรรมจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงรถ Mobile

139,600.00         139,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ  ทองค้ำ นำยสมภพ  ทองค้ำ รำคำต ้ำสุด 136/2564 ลว 7 ก.ค. 64

18 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (โครงกำรเงินกู้เพื อแก้ไขปัญหำฯ) 4,000.00             4,000.00            เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำต ้ำสุด 137/2564 ลว 7 ก..ค. 64

19 จัดจ้ำงเหมำบริกำรบริกำรบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรรภ
 Mobile พำณิชย์...ลดรำคำฯ อ.เสนำงคนิคม และอ้ำเภอ
ชำนุมำน จ.อ้ำนำจเจริญ กิจกรรมจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน
ช่องทำงรถ Mobile

139,600.00         139,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิกร  ทับทิม นำยอิทธิกร  ทับทิม รำคำต ้ำสุด 138/2564 ลว 7 ก.ค. 64

20 จัดจ้ำงเหมำบริกำรบริกำรบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรรภ
 Mobile พำณิชย์...ลดรำคำฯ อ.พนำ และ อ.ลืออ้ำนำจ   จ.
อ้ำนำจเจริญ กิจกรรมจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงรถ 
Mobile

139,600.00         139,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุฒิ  โนวะ นำยศรำวุฒิ  โนวะ รำคำต ้ำสุด 139/2564 ลว 7 ก.ค. 64

21

จัดจ้ำงเหมำบริกำรบริกำรบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรรภ
 Mobile พำณิชย์...ลดรำคำฯจ.อ้ำนำจเจริญ กิจกรรม
บริหำรจัดกำรสินค้ำเพื อน้ำไปจ้ำหน่ำยช่องทำงรถ Mobile

237,000.00         237,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก. พีค เอ็กซิบิชั น หจก. พีค เอ็กซิบิชั น  รำคำต ้ำสุด 140/2564 ลว 7 ก.ค. 64

22 จ้ดจ้ำงบุคคลภำยนอกท้ำพวงมำลำฯ 500.00                500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ รำคำที เคยจ้ำงฯ 141/2564 ลว 8 ก.ค. 64
23 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (หมึกและกระดำษ) 7 รำยกำร 36,800.00           36,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัย ก็อปป้ี ร้ำนธงชัย ก็อปป้ี รำคำที เคยจ้ำงฯ 142/2564 ลว 15 ก.ค. 64
24 จัดจ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงลูกจ้ำงส้ำรวจจัดเก็บข้อมูลดัชนี

เศรษฐกิจกำรค้ำฯ อ.เมือง จ.อ้ำนำจเจริญ 3 เดือน (ก.ค. 64
 - ก.ย. 64)

36,000.00           36,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์  ชำตะ นำยชัยณรงค์  ชำตะ รำคำที เคยจ้ำงฯ 143/2564 ลว 16 ก.ค. 64

24 จัดจ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงลูกจ้ำงส้ำรวจจัดเก็บข้อมูลดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำฯ อ.ปทุมรำชฯ จ.อ้ำนำจเจริญ 3 เดือน 
(ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

34,500.00           34,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิชัย  กันธินำม นำยศักด์ิชัย  กันธินำม รำคำที เคยจ้ำงฯ 144/2564 ลว 16 ก.ค. 64

25 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 13 รำยกำร 3,333.00             3,333.00            เฉพำะเจำะจง หจก. เจริญวิทยำ หจก. เจริญวิทยำ รำคำที เคยจ้ำงฯ 145/2564 ลว 20 ก.ค. 64
26 จัดซ้ือวัสดงำนบ้ำนงำนครัว 4,075.00             4,075.00            เฉพำะเจำะจง หจก. เจริญวิทยำ หจก. เจริญวิทยำ รำคำที เคยจ้ำงฯ 146/2564 ลง 20 ก.ค. 64


