
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 จ้างเหมาลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (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 าศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัด 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

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 าตราประทับ 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

นางสาวกัลนิกา คุณรักษ์เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลนิกา คุณรักษ์

33,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์

นางสาวกนวรรณ กงทอง

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

60,600.00           เฉพาะเจาะจง จ้างรายเดิม  อ้างตาม
หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวจ) 04052/346 ,347

5 36,000.00           

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน่วยงำนส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ ำนำจเจริญ

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2564

2/2564 ลว 5 ต.ค. 63

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

5 /2564 ลว 5 ต.ค. 63

1/2564 ลว 5 ต.ค. 63นางปริญญา  ไชยมงคลดิษฐ์

นางสาวกนวรรณ กงทอง2

1 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (บท) (ต.ค. - ธ.ค. 63) 33,000.00         

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

จ้างเหมาลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ป.ตรี) 
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

36,000.00         

60,600.00         



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

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

18 จ้างบุคคลภายนอกท าพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีแดงขาว) 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 18/2564 ลว 19 ต.ค. 63

19 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ) 1,900.00           1,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประเสริฐบริการ หจก. บุญประเสริฐบริการ สืบราคาจากท้องตลาด 19/2564 ลว 19 ต.ค. 63

20 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด(โทนสีชมพู) 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 20/2564 ลว 20 ต.ค. 63

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

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

23 จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดหาสินค้าราคาประหยัด (ต.ค.-ธ.ค.63) 60,000.00         60,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 23/2564 ลว. 10 ต.ค. 63

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

26 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (พ.ย.-ธ.ค.63) 18,360.00         18,360.00           เฉพาะเจาะจง นายไกรศร  วงค์เพียรแก้ว นายไกรศร  วงค์เพียรแก้ว ราคาท่ีเคยจ้างฯ 26/2564 ลว 2 พ.ย. 63
27 จ้างบุคคลภานนอกจัดหาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 875.00              875.00                เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  เทศนา นางอ าไพ  เทศนา ราคาท่ีเคยจ้างฯ 27/2564 ลว 6 พ.ย. 63
28 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าป้ายไวนิลห้ามปลอมปนข้าวหอมมะลิ 

พร้อมติดต้ัง
14,400.00         14,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ ปร้ินต้ิง แอน์ 

ดีไซน์
ร้านอ านาจเจริญ ปร้ินต้ิง แอน์ 
ดีไซน์

ราคาท่ีเคยจ้างฯ 28/2564 ลว 9 พ.ย. 63

29 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรฯ) เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประเสริฐบริการ หจก. บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 29/2564 ลว 2 พ.ย. 63

30 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 30/2564 ลว 11 พ.ย. 63

นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 31/2564 ลว 18 พ.ย. 6331 จ้างบุคคลภายนอกจัดหาสินค้าและจ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ หน้า
ศูนย์ Love Famer Cenrer)

60,000.00         60,000.00           เฉพาะเจาะจง



32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกริโก้) 20,000.00         20,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 32/2564 ลว 26 พ.ย. 63

33 จ้างบุคคลภายนอกซ่อมบ ารุงรถยนต์ 7,202.17           7,202.17             เฉพาะเจาะจง หจก. อีซูซุ ตังปัก อ านาเจเจริญ หจก. อีซูซุ ตังปัก อ านาเจเจริญ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 33/2564 ลว 27 พ.ย. 63

34 จ้างบุคคลภายนอกจัดนิทรรศการ 12 คูหา 2,000.00           2,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. ชิ-ตะฟู๊ด หจก. ชิ-ต๊ะฟู๊ด ราคาท่ีเคยจ้างฯ 34/2564 ลว 27 พ.ย. 63

35 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 35/2564 ลว 3 ธ.ค. 63
36 จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าป้ายไวนิล โครงการ "พาณิชย์ ลด

กระหน่ าข้ามปี New Year Grand Sale 2021"
24,288.00         24,288.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์   ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ราคาท่ีเคยจ้างฯ 36/2564 ลว 18 ธ.ค. 63

37 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 37/2564 ลว 23 ธ.ค. 63
38 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
39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 31/2564 ลว 18 พ.ย. 6331 จ้างบุคคลภายนอกจัดหาสินค้าและจ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ หน้า
ศูนย์ Love Famer Cenrer)

60,000.00         60,000.00           เฉพาะเจาะจง



45 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(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

46 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(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

47 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

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

ให้ผู้ประกอบการ (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

50 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

51 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.ปทุมราชวงศา (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

52 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2564) 6,000.00           6,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 52/2564 ลว 4 ม.ค. 2564
53 ซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน (ม.ค. - มี.ค. 2564) 1,650.00           1,650.00             เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 53/2564 ลว 4 ม.ค. 2564
54 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 1,250.00           1,250.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 54/2564 ลว 4 ม.ค. 2564
55 ซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการ PCOC) 13,000.00         13,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 55/2564 ลว 5 ม.ค. 2564
56 ซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการ PCOC) 530.00              530.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 56/2564 ลว 5 ม.ค. 2564
57 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึก) 29,650.00         29,650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 57/2564 ลว 5 ม.ค. 2564
58 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00           2,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 58/2564 ลว 12 ม.ค. 2564
59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,764.00           2,764.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือฯ 59/2564 ลว 12 ม.ค. 2564
60 จ้างท าป้ายท าเนียบผู้บริหารฯ 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง นายวิษณุศักด์ิ  บัวลา นายวิษณุศักด์ิ  บัวลา ราคาต่ าสุด 60/2564 ลว 12 ม.ค. 2564
61 จ้างท าตราประทับ 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 61/2564 ลว 12 ม.ค. 2564
62 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 62/2564 ลว 13 ม.ค. 2564
63 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 63/2564 ลว 13 ม.ค. 2564
64 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการพาณิชย์ลดกระหน่ าฯ) 2,670.00           2,670.00             เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประเสริฐบริการ หจก. บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 64/2564 ลว 14 ม.ค. 2564



65 จ้างท าตราประทับ 2,490.00           2,490.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ ร้านอ านาจเจริญปร้ินต้ิงแอนด์ดีไซน์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 65/2564 ลว 22 ม.ค. 2564
66 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการชดเชยดอกเบ้ียฯ เดือน ม.ค.64) 2,000.00           2,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประเสริฐบริการ หจก. บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 66/2564 ลว 26 ม.ค. 2564
67 จ้างบุคคลภายนอกซ่อมบ ารุงเก้าอ้ีส านักงาน 800.00              800.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอู๊ดด้ีเบาะยนต์ ร้านอู๊ดด้ีเบาะยนต์ ราคาต่ าสุด 67/2564 ลว 29 ม.ค. 2564
68 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 4,700.00           4,700.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 68/2564 ลว 1 ก.พ. 2564
69 จ้างบุคคลภายนอกด าเนินการจัดท าประกันภัยรถยนต์ ส านักงาน 

ทะเบียน นข-1469 อจ
1,182.35           1,182.35             เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ทัศน์เอ่ียม นางนุชนาถ   ทัศน์เอ่ียม ราคาท่ีเคยจ้างฯ 69/2564 ลว 3 ก.พ. 2564

70 จ้างบุคคลภายนอกท าป้ายไวนิลฯ (โครงการไข่ไก่ฯ) 576.00              576.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ราคาท่ีเคยจ้างฯ 70/2564 ลว 5 ก.พ. 2564

71 จ้างบุคคลภายนอกท าป้ายไวนิลฯ (โครงการหมูธงฟ้าฯ) 1,440.00           1,440.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ราคาท่ีเคยจ้างฯ 71/2564 ลว 5 ก.พ. 2564

72 จัดจ้างบุคคลภายนอกท าป้ายไวนิลฯ (โครงการรถรงค์บริโภคช่วง
เทศกาลฯ)

240.00              240.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ราคาท่ีเคยจ้างฯ 72/2564 ลว 5 ก.พ. 2564

73 จ้างบุคคลภายนอกเพ่ือด าเนินการโครงการ หมูธงฟ้า ลดราคา 
เพ่ือประชาชนฯ)

28,000.00         28,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จ ากัด สืบราคาฯ 73/2564 ลว 5 ก.พ. 2564

74 จ้างบุคคลภายนอกเพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายหมูเน้ือแดง
ราคาประหยัด

3,000.00           3,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 74/2564 ลว 8 ก.พ. 2564

75 จ้างบุคคลภายนอกจัดหาสินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้าฯ) 60,000.00         60,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 75/2564 ลว 19 ก.พ. 2564
76 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการชดเชยดอกเบ้ียฯ) 2,000.00           2,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 76/2564 ลว 19 ก.พ. 2564
77 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดฯ 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 77/2564 ลว 25 ก.พ. 2564
78 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาวัสดุส าหรับการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

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

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

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

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

85 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
86 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
87 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



88 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

89 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

90 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

91 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

92 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

93 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

94 จ้างเหมาเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจ าศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด
อ 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

95 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (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



96 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (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

97 จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 97/2564 ลว 31 มี.ค. 2564
98 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดฯ 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราตาท่ีเคยจ้างฯ 98/2564 ลว 2 เม.ย. 2564
99 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 4,000.00           4,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 99/2564 ลว 21 เม.ย. 2564

100 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.เมือง (เม.ย. - มิ.ย. 64)

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

100/2564 ลว 21 เม.ย. 2564

101 จ้างเหมาบริการส ารวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.ปทุมราชวงศา (เม.ย. - 
มิ.ย. 64)

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

101/2564 ลว 21 เม.ย. 2561

102 จ้างบุคคลภายนอกจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด 500.00              500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราตาท่ีเคยจ้างฯ 102/2564 ลว 22 เม.ย. 2564
103 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการตรวจสต๊อกข้าวฯ เม.ย. 64) 1,000.00           1,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 103/2564 ลว 22 เม.ย. 2564
104 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการตรวจสต๊อกมันฯ เม.ย. 64) 1,000.00           1,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 104/2564 ลว 27 เม.ย. 2564
105 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการตรวจสอบสต๊อกมันส าปะหลังฯ) 1,000.00                1,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 106/2564 ลว 25 พ.ค. 2564

106 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 1,000.00                1,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 107/2564 ลว 25 พ.ค. 2565

107 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าฯ) 3,600.00           3,600.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 108/2564 ลว 1 มิ.ย. 2564

108 ซ้ือน้ ามันวัสดุส านักงาน หมึก (PCOC) 12,975.00         12,975.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาต่ าสุด 109/2564 ลว 7 มิ.ย. 2564

109 จ้างท าตราประทับ 380.00              380.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ราคาต่ าสุด 110/2564 ลว 7 มิ.ย. 2564

110 ซ้ือน้ ามันวัสดุส านักงาน (PCOC) 1,575.00           1,575.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาต่ าสุด 111/2564 ลว 7 มิ.ย. 2564

111 จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดหาสินค้าราคาประหยัด จ านวน 3 คร้ัง 60,000.00         60,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 112/2564 ลว 8 มิ.ย. 2564

112 จัดจ้างท าป้ายไวนิล (มอบข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ฯ) 360.00              360.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ราคาต่ าสุด 113/2564 ลว 8 มิ.ย. 2564

113 จัดจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการจับคู่กู้เงินฯ 07/06/64) 468.00              468.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ราคาต่ าสุด 114/2564 ลว 23 มิ.ย. 2564

114 จัดจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการจับคู่กู้เงินฯ 29/06/64) 468.00              468.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์
เม้นท์

ราคาต่ าสุด
115/2564 ลว 28 มิ.ย. 2564

115 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการชดเชยดอกเบ้ียมันส าปะฯ) 1,000.00           1,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 116/2564 ลว 28 มิ.ย. 2564



116 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (ป.ตรี) 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 64)

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

117/2564 ลว 30 มิ.ย. 2564

117 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (ป.ตรี) 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 64)

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

118/2564 ลว 30 มิ.ย. 2564

118 จ้างเหมาเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจ าศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด
อ านาจเจริญ 3 เดือน  (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

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

119/2564 ลว 30 มิ.ย. 2564

119 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการส่งเสริมฯ) 7,000.00                7,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 120/2564 ลว 5 ก.ค. 64

120 ซ้ือยางรถยนต์ (ทะเบียน นข-1469 อจ) 13,600.00             13,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแม็กซ์ป้ายแดง ร้านแม็กซ์ป้ายแดง ราคาต่ าสุด 121/2564 ลว 5 ก.ค. 64
121 ซ้ือยางรถยาต์ (ทะเบียน กข-8709 อจ) 13,600.00             13,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแม็กซ์ป้ายแดง ร้านแม็กซ์ป้ายแดง ราคาต่ าสุด 122/2564 ลว 9 ก.ค. 64

122 จ้างบุคคลภายนอกซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน นข-1469 3,533.68                3,533.68                  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด ราคาต่ าสุด 123/2564 ลว 5 ก.ค. 64

123 จ้างบุคคลภายนอกซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน นข-1606 2,281.78                2,281.78                  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด ราคาต่ าสุด 124/2564 ลว 5 ก.ค. 64

124 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานท าความสะอาด 3 เดือน  (ก.ค. 64 - ก.ย.
 64)

24,000.00             24,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  พรมจันทร์ นางสุดใจ  พรมจันทร์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 125/2564 ลว 5 ก.ค. 64

125 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ สนง. 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย.
 64)

28,500.00             28,500.00                เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา  เงาสวรรค์ นายปรัชญา  เงาสวรรค์ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 126/2564 ลว 5 ก.ค. 64

126 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ สนง. 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย.
 64)

28,500.00             28,500.00                เฉพาะเจาะจง นายไกรศร  วงค์เพียรแก้ว นายไกรศร  วงค์เพียรแก้ว         ราคาท่ีเคยจ้างฯ 127/2564 ลว 5 ก.ค. 64

127 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 
64) บท.

30,300.00             30,300.00                เฉพาะเจาะจง นางปริญญา   ไชยมงคลดิษฐ์    นางปริญญา   ไชยมงคลดิษฐ์    ราคาท่ีเคยจ้างฯ 128/2564 ลว 5 ก.ค. 64

128 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 
64) บท.

30,300.00             30,300.00                เฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภัทรวดี  สังขฤกษ์ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภัทรวดี  สังขฤกษ์  ราคาท่ีเคยจ้างฯ 129/2564 ลว 5 ก.ค. 64

129 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 
64) กศ.

30,300.00             30,300.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  กงทอง นางสาวกนกวรรณ  กงทอง ราคาท่ีเคยจ้างฯ 130/2564 ลว 5 ก.ค. 64

130 เช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย. 64) 7,500.00                7,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยจ้างฯ 131/2564 ลว 5 ก.ค. 64



131 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง สนง. 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย. 64) 6,000.00                6,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 132/2564 ลว 6 ก.ค. 64
132 ซ้ือน้ าด่ืม สนง. 3 เดือน (ก.ค. 64- ก.ย. 64) 4,950.00                4,950.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ร้านน้ าด่ืมตราเหรียญทอง ราคาท่ีเคยจ้างฯ 133/2564 ลว 6 ก.ค. 64
133 จัดจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกด าเนินโครงการรภ Mobile 

พาณิชย์...ลดราคาฯ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ กิจกรรมจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางรถ Mobile

139,600.00           139,600.00              เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  เช้ือล้ินฟ้า นายประจักษ์  เช้ือล้ินฟ้า ราคาต่ าสุด 134/2564 ลว 7 ก.ค. 64

134 จัดจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกด าเนินโครงการรภ Mobile 
พาณิชย์...ลดราคาฯ อ.ปทุมราชฯ จ.อ านาจเจริญ กิจกรรมจัดจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางรถ Mobile

139,600.00           139,600.00              เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ทิพย์แสง นายสมคิด  ทิพย์แสง  ราคาต่ าสุด 135/2564 ลว 7 ก.ค. 64

135 จัดจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกด าเนินโครงการรภ Mobile 
พาณิชย์...ลดราคาฯ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ กิจกรรมจัดจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางรถ Mobile

139,600.00           139,600.00              เฉพาะเจาะจง นายสมภพ  ทองค า นายสมภพ  ทองค า ราคาต่ าสุด 136/2564 ลว 7 ก.ค. 64

136 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาฯ) 4,000.00                4,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 137/2564 ลว 7 ก..ค. 64

137 จัดจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกด าเนินโครงการรภ Mobile 
พาณิชย์...ลดราคาฯ อ.เสนางคนิคม และอ าเภอชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 
กิจกรรมจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางรถ Mobile

139,600.00           139,600.00              เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร  ทับทิม นายอิทธิกร  ทับทิม ราคาต่ าสุด 138/2564 ลว 7 ก.ค. 64

138 จัดจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกด าเนินโครงการรภ Mobile 
พาณิชย์...ลดราคาฯ อ.พนา และ อ.ลืออ านาจ   จ.อ านาจเจริญ กิจกรรมจัด
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางรถ Mobile

139,600.00           139,600.00              เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ  โนวะ นายศราวุฒิ  โนวะ ราคาต่ าสุด 139/2564 ลว 7 ก.ค. 64

139 จัดจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกด าเนินโครงการรภ Mobile 
พาณิชย์...ลดราคาฯจ.อ านาจเจริญ กิจกรรมบริหารจัดการสินค้าเพ่ือน าไป
จ าหน่ายช่องทางรถ Mobile

237,000.00           237,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน  ราคาต่ าสุด 140/2564 ลว 7 ก.ค. 64

140 จ้ดจ้างบุคคลภายนอกท าพวงมาลาฯ 500.00                  500.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 141/2564 ลว 8 ก.ค. 64
141 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกและกระดาษ) 7 รายการ 36,800.00             36,800.00                เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยจ้างฯ 142/2564 ลว 15 ก.ค. 64
142 จัดจ้างเหมาบริการจ้างลูกจ้างส ารวจจัดเก็บข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าฯ อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)
36,000.00             36,000.00                เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์  ชาตะ นายชัยณรงค์  ชาตะ ราคาท่ีเคยจ้างฯ 143/2564 ลว 16 ก.ค. 64

143 จัดจ้างเหมาบริการจ้างลูกจ้างส ารวจจัดเก็บข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าฯ อ.
ปทุมราชฯ จ.อ านาจเจริญ 3 เดือน (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

34,500.00             34,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย  กันธินาม นายศักด์ิชัย  กันธินาม ราคาท่ีเคยจ้างฯ 144/2564 ลว 16 ก.ค. 64

144 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ 3,333.00                3,333.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยจ้างฯ 145/2564 ลว 20 ก.ค. 64
145 จัดซ้ือวัสดงานบ้านงานครัว 4,075.00                4,075.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยจ้างฯ 146/2564 ลง 20 ก.ค. 64
146 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง  (โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าฯ) 4,500.00                4,500.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 147/2564 ลว 2 ส.ค. 64

147 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาฯ) 3,500.00                3,500.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 148/2564 ลว 2 ส.ค. 64

148 จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการต่อ พรบ. รถยนต์ สนง. จ านวน 3 คัน 2,472.77                2,472.77                  เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ   ทัศน์เอ่ียม นางนุชนาถ   ทัศน์เอ่ียม ราคาต่ าสุด 149/2564 ลว 16 ส.ค. 64



149 จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงาน ทะเบียน นข-1469 อจ 668.75                  668.75                     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด ราคาต่ าสุด 150/2564 ลว 17 ส.ค. 64

150 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,200.00             23,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเตียกวงเฮง ร้านเตียกวงเฮง ราคาต่ าสุด 151/2564 ลว 19 ส.ค. 64

151 จ้างบุคคลภายนอกจัดหาวัสดุและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า และเผลแพร่สินค้าเกษตรอินทรีย์

50,000.00             50,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน หจก. พีค เอ็กซิบิช่ัน ราคาต่ าสุด 153/2564 ลว 24 ส.ค. 64

152 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ 3,500.00                3,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปป้ี ร้านธงชัย ก๊อปป้ี ราคาต่ าสุด 6/2564 ลว 26 ส.ค. 64

153 ซ้ือวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019ฯ 1,800.00                1,800.00                  เฉพาะเจาะจง บจ. โมโม่ ซุปเปอร์สโตร์ บจ. โมโม่ ซุปเปอร์สโตร์ ราคาต่ าสุด 154/2564 ลว 30 ส.ค. 64
154 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าฯ) 4,001.00                4,001.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาต่ าสุด 154/2564 ลว 1 ก.ย. 64

1. บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 
จ ากัด 1,684,800 บาท

2. บริษัท ไอแอมไนน์ จ ากัด 
1,772,155 บาท

3. บริษัท ลีฟว่ิง อีซ่ี จ ากัด 
1,737,090 บาท

4. บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน 
แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด 
1,694,000 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล 
ไอเดีย 1,695,680 บาท

156 จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดท าสต๊ิกเกอร์สีฟ้าติดฉากก้ันฯ 4,600.00                4,600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ราคาต่ าสุด 156/2564 ลว 6 ก.ย. 64

157 ซ้ือกระเป๋าผ้า 100 ใบ 7,000.00                7,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางศรีสมพาน ภิรรมย์ นางศรีสมพาน ภิรรมย์ ราคาต่ าสุด 7/2564 ลว 6 ก.ย. 64

158 จ้างบุคคลภายนอกท าป้ายไวนิลฯ 468.00                  468.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ราคาท่ีเคยจ้าง 162/2564 6 ก.ย. 64

159 จ้างป้ายไวนิลฯ 468.00                  468.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ราคาต่ าสุด 8/2564 ลว 6 ก.ย. 64

1. บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 
จ ากัด 758,900 บาท

2. บริษัท ลีฟว่ิง อีซ่ี จ ากัด 
653,800 บาท

3. หจก.อามสุรินทร์ 850,000 บาท

4. บริษัท ไฮ-เพอร์เฟคท์ เอ็กซ์ซิ
บิช่ันแอนด์ออแกไนเซอร์ จ ากัด 
750,000 บาท

161 ซ้ือเก้าอ้ีบริการประชาชนสีฟ้า 3 ท่ีน่ัง 2 แถว 7,980.00                7,980.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนายแม่ ร้านเพ่ือนายแม่ ราคาต่ าสุด 157/2564 ลว 8 ก.ย. 64

162 ซ้ือเก้าอ้ีบริการประชาชนสีฟ้า 8 ตัว 11,920.00             11,920.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนายแม่ ร้านเพ่ือนายแม่ ราคาต่ าสุด 158/2564 ลว 8 ก.ย. 64

163 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมฯ 3,450.00                3,450.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัง ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาต่ าสุด 9/2564 ลว 9 ก.ย. 64

การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา 
(Price Performance)

311/2564 ลว 3 ก.ย. 64

160 จ้างการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า กระตุ้นการค้าและส่งเสริมช่องทาง
การตลาด ณ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 80 คูหา 1 คร้ัง

758,900.00           996,100.00              e-bidding บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จ ากัด การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา 
(Price Performance)

317/2564 ลว 8 ก.ยง 64

155 จ้างด าเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 1,875,000.00        1,695,680.00           e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย



164 จ้างบุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรม E-catalog ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 24,800.00             24,800.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล ไอ
เดีย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย ราคาต่ าสุด 159/2564 ลว 10 ก.ย. 64

165 จ้างบุคคลภายนอกท าส่ือประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงตลาดข้าวทุ่งกุลาร้องไห้และ
ข้าวหอมมะลิอีสาน

19,900.00             19,900.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล ไอ
เดีย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย ราคาต่ าสุด 160/2564 ลว 10 ก.ย. 64

166 จ้างบุคคลภายนอกด าเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู่ภัย Covid-19 ปี 2564
 จังหวัดอ านาจเจริญ

320,000.00           320,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ นางสาวอาภัสรา เงาสวรรค์ ราคาต่ าสุด 161/2564 ลว 13 ก.ย. 64

167 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการติดตามการด าเนินโครงการประกันรายได้ฯ 816.00                  816.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ร้านไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์การ์เม้นท์ ราคาท่ีเคยจ้าง 163/2564 ลว 16 ก.ย. 64

168 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการติดตามการด าเนินโครงการ
ประกันรายได้ฯ

900.00                  900.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัง ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาต่ าสุด 164/2564 ลว 16 ก.ย. 64

169 ซ้ือวัสดุในการสัมมนาโครงการติดตามการด าเนินโครงการประกันรายได้ฯ 4,334.00                4,334.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญวิทยา หจก. เจริญวิทยา ราคาท่ีเคยซ้ือ 165/2564 ลว 16 ก.ย. 64

170 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,444.60             26,444.60                เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัง ก็อปป้ี ร้านธงชัย ก็อปป้ี ราคาท่ีเคยซ้ือ 166/2564 ลว 16 ก.ย. 64
1. บริษัท ดีดี เวิร์คอิท จ ากัด 
515,500 บาท

2. ร้านเอ็ม แอนด์ จี สตูดิโอกราฟฟิค
  516,750

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล 
ไอเดีย 500,000 บาท

ราคาต่ าสุด 327/2564 ลว 17 ก.ย. 64171 จ้างบุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรมการจัดท า/ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ เคร่ืองหมายรับรอง (Brand) ผลิตภัณฑ์จังหวัดอ านาจเจริญ

500,000.00           5,000,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย


