
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างซ่อมบ ารุงรถ นข-1999 ชุมพร 11,883.96 11,883.96 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าชุมพร บจก.โตโยต้าชุมพร ราคาต  าสุด 47/ 20 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 23 รายการ 8,341.00 8,341.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีภัณฑ์สเตชั นเนอรี ร้านอารีภัณฑ์สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 12/ 5 ม.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชุมพร

เดือนมกรำคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการหมูธงฟ้า 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บจก.งานเด่น มีเดีย บจก.งานเด่น มีเดีย ราคาต  าสุด 51/ 5 ก.พ. 64

2 จ้างผลิตสื อประชาสัมพันธ์ขายหมู 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ  เรืองพันธ์ นายสัมฤทธ์ิ  เรืองพันธ์ ราคาต  าสุด 52/ 5 ก.พ. 64

3 จ้างจัดหาและจ าหน่ายหมูธงฟ้า อ.เมือง 69,930.00 69,930.00 เฉพาะเจาะจง นางสุชาดา  เหลือบุญเลิศ นางสุชาดา  เหลือบุญเลิศ ราคาต  าสุด 53/ 5 ก.พ. 64

4 จ้างจัดหาและจ าหน่ายหมูธงฟ้า อ.ปะทิว 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุบล  ชะเอมโอษฐ์ นางอุบล  ชะเอมโอษฐ์ ราคาต  าสุด 54/ 5 ก.พ. 64

5 จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดสดยุติธรรม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ราคาต  าสุด 55/ 8 ก.พ. 64

6 จ้างขายหมูเน้ือแดงตลาดสดสี แยกปฐมพร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาส  ตรีพิมล นางเบญจมาส  ตรีพิมล ราคาต  าสุด 56/ 8 ก.พ. 64

7 จ้างขายหมูเน้ือแดงตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ เพาเวอร์ นางสาวจรัสลักษณ์  ปล้ืมอารมย์ ราคาต  าสุด 57/ 8 ก.พ. 64

8 จ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการไข่ไก่ธงฟ้า 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.งานเด่น มีเดีย บจก.งานเด่น มีเดีย ราคาต  าสุด 58/ 8 ก.พ. 64

9 จ้างจัดโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ คร้ังที  1 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมพรโอเชี ยนกรุ๊ป บจก.ชุมพรโอเชี ยนกรุ๊ป ราคาต  าสุด 59/ 16 ก.พ. 64

10 จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื อมโยงหมู่บ้านท ามาค้าขาย 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอนงค์  เย็นบางสพาน นางอรอนงค์  เย็นบางสพาน ราคาต  าสุด 60/ 23 ก.พ. 64

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ 13,653.00 13,653.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีภัณฑ์สเตชั นเนอรี ร้านอารีภัณฑ์สเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด 13/ 16 ก.พ. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชุมพร

เดือนกุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างจัดโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ คร้ังที  2 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมพรโอเช่ียนกรุ๊ป บจก.ชุมพรโอเชี ยนกรุ๊ป ราคาต  าสุด 61/ 15 มี.ค. 64

2 จ้างตัดกระจกปูโต๊ะท างาน 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เพชร 2002 ร้านพงษ์เพชร 2002 ราคาต  าสุด 62/ 17 มี.ค. 64

3 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 1 รายการ 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ-พลัส คอมพิวเตอร์ หจก.เอ-พลัส คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 14/ 9 มี.ค. 64

4 จัดซ้ือหลอดไฟ 1,155.60 1,155.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอ.อี.พี.มาร์เก็ตต้ิง หจก.ไอ.อี.พี.มาร์เก็ตต้ิง ราคาต  าสุด 15/ 18 มี.ค. 64

5 จัดซ้ือกระดาษเทอร์มอล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ต้ังเจริญ โรงพิมพ์ต้ังเจริญ ราคาต  าสุด 16/ 19 มี.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชุมพร

เดือนมีนำคม 2564


