
แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพสินค้ำฯ) 4,001.00             4,001.00            เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำต ้ำสุด 154/2564 ลว 1 ก.ย. 64

1. บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ้ำกัด 
1,684,800 บำท

2. บริษัท ไอแอมไนน์ จ้ำกัด 1,772,155 
บำท

3. บริษัท ลีฟวิ ง อีซี  จ้ำกัด 1,737,090 
บำท

4. บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิชั น แอนด์ 
อิเล็คทริค จ้ำกัด 1,694,000 บำท

5. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย 
1,695,680 บำท

3 จัดจ้ำงบุคคลภำยนอกจัดท้ำสต๊ิกเกอร์สีฟ้ำติดฉำกก้ันฯ 4,600.00             4,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ รำคำต ้ำสุด 156/2564 ลว 6 ก.ย. 64

4 ซ้ือกระเป๋ำผ้ำ 100 ใบ 7,000.00             7,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงศรีสมพำน ภิรรมย์ นำงศรีสมพำน ภิรรมย์ รำคำต ้ำสุด 7/2564 ลว 6 ก.ย. 64

5 จ้ำงบุคคลภำยนอกท้ำป้ำยไวนิลฯ 468.00                468.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ รำคำที เคยจ้ำง 162/2564 6 ก.ย. 64

6 จ้ำงป้ำยไวนิลฯ 468.00                468.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ รำคำต ้ำสุด 8/2564 ลว 6 ก.ย. 64

1. บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ้ำกัด 
758,900 บำท

2. บริษัท ลีฟวิ ง อีซี  จ้ำกัด 653,800 บำท

3. หจก.อำมสุรินทร์ 850,000 บำท

4. บริษัท ไฮ-เพอร์เฟคท์ เอ็กซ์ซิบิชั นแอนด์
ออแกไนเซอร์ จ้ำกัด 750,000 บำท

8 ซ้ือเก้ำอ้ีบริกำรประชำชนสีฟ้ำ 3 ที นั ง 2 แถว 7,980.00             7,980.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื อนำยแม่ ร้ำนเพื อนำยแม่ รำคำต ้ำสุด 157/2564 ลว 8 ก.ย. 64

317/2564 ลว 8 ก.ยง 64

2 จ้ำงด้ำเนินโครงกำรส่งเสริมตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 1,875,000.00      1,695,680.00     e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย กำรประเมิน
ประสิทธิภำพต่อรำคำ 
(Price Performance)

311/2564 ลว 3 ก.ย. 64

                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2564

(ช่ือหน่วยงำน)ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ

วันท่ี ..7.. เดือน ...ตุลำคม.. พ.ศ. 2564

จ้ำงกำรจัดงำนแสดงและจ้ำหน่ำยสินค้ำ กระตุ้นกำรค้ำและ
ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ณ จังหวัดอ้ำนำจเจริญ จ้ำนวน 
80 คูหำ 1 คร้ัง

7 758,900.00         996,100.00       e-bidding บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ้ำกัด กำรประเมิน
ประสิทธิภำพต่อรำคำ 
(Price Performance)



9 ซ้ือเก้ำอ้ีบริกำรประชำชนสีฟ้ำ 8 ตัว 11,920.00           11,920.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื อนำยแม่ ร้ำนเพื อนำยแม่ รำคำต ้ำสุด 158/2564 ลว 8 ก.ย. 64

10 จ้ำงท้ำเอกสำรประกอบกำรอบรมฯ 3,450.00             3,450.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัง ก็อปป้ี ร้ำนธงชัย ก็อปป้ี รำคำต ้ำสุด 9/2564 ลว 9 ก.ย. 64
11 จ้ำงบุคคลภำยนอกด้ำเนินกิจกรรม E-catalog ยกระดับผ้ำ

ทออีสำนสู่สำกล
24,800.00           24,800.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย รำคำต ้ำสุด 159/2564 ลว 10 ก.ย. 64

12 จ้ำงบุคคลภำยนอกท้ำสื อประชำสัมพันธ์เชื อมโยงตลำดข้ำว
ทุ่งกุลำร้องไห้และข้ำวหอมมะลิอีสำน

19,900.00           19,900.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย รำคำต ้ำสุด 160/2564 ลว 10 ก.ย. 64

13 จ้ำงบุคคลภำยนอกด้ำเนินโครงกำรพำณิชย์ร่วมใจสู่ภัย 
Covid-19 ปี 2564 จังหวัดอ้ำนำจเจริญ

320,000.00         320,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำภัสรำ เงำสวรรค์ นำงสำวอำภัสรำ เงำสวรรค์ รำคำต ้ำสุด 161/2564 ลว 13 ก.ย. 64

14 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรติดตำมกำรด้ำเนินโครงกำร
ประกันรำยได้ฯ

816.00                816.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์เม้นท์ รำคำที เคยจ้ำง 163/2564 ลว 16 ก.ย. 64

15 จ้ำงท้ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำโครงกำรติดตำมกำร
ด้ำเนินโครงกำรประกันรำยได้ฯ

900.00                900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัง ก็อปป้ี ร้ำนธงชัย ก็อปป้ี รำคำต ้ำสุด 164/2564 ลว 16 ก.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุในกำรสัมมนำโครงกำรติดตำมกำรด้ำเนินโครงกำร
ประกันรำยได้ฯ

4,334.00             4,334.00            เฉพำะเจำะจง หจก. เจริญวิทยำ หจก. เจริญวิทยำ รำคำที เคยซ้ือ 165/2564 ลว 16 ก.ย. 64

17 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 26,444.60           26,444.60         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัง ก็อปป้ี ร้ำนธงชัย ก็อปป้ี รำคำที เคยซ้ือ 166/2564 ลว 16 ก.ย. 64
1. บริษัท ดีดี เวิร์คอิท จ้ำกัด 515,500 
บำท

2. ร้ำนเอ็ม แอนด์ จี สตูดิโอกรำฟฟิค  
516,750

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย 
500,000 บำท

รำคำต ้ำสุด 327/2564 ลว 17 ก.ย. 64จ้ำงบุคคลภำยนอกด้ำเนินกิจกรรมกำรจัดท้ำ/ผลิตสื อ
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ เครื องหมำยรับรอง (Brand) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดอ้ำนำจเจริญ

18 500,000.00         5,000,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บรรณิตำ ฟูล ไอเดีย


