
ล ำดับ วงเงินท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง รำคำ โดยสังเขป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) (บำท) (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำกลุ่มส่งเสริมกำร 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ำกัด 15,000.00 เป็นกำรเช่ำต่อเน่ือง  สัญญำเลขท่ี 5/2565

ประกอบธุรกิจกำรค้ำและกำรตลำด ปีงบประมำณ ลว 15 ต.ค. 2564
พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

2 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำส ำนักงำนพำณิชย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีชัยเทรดด้ิง 60,000.00 เป็นกำรเช่ำต่อเน่ือง สัญญำเลขท่ี 2/2565
จังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ จ ำนวน 3 เคร่ือง ลว 15 ต.ค. 2564
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

3 จ้ำงเหมำบริหำรรักษำควำมปลอดภัย ประจ ำส ำนัก 78,000.00 78,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.รักษำควำมปลอดภัย 78,000.00 เป็นกำรเช่ำต่อเน่ือง สัญญำเลขท่ี 1/2565
งำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ ปีงบประมำณ กิตติโชค จ ำกัด ลว 15 ต.ค. 2564
พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

4 จ้ำงเหมำบริหำรรักษำควำมปลอดภัย ประจ ำส ำนัก 78,000.00 78,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.รักษำควำมปลอดภัย 78,000.00 เป็นกำรเช่ำต่อเน่ือง สัญญำเลขท่ี 4/2565
งำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ สำขำหำดใหญ่ ไทยอินเตอร์(1996) จ ำกัด ลว 15 ต.ค. 2564
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

5 เช่ำอำคำรเก็บของ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ 108,000.00 108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงมำลี  ปลอดทอง 108,000.00 เป็นกำรเช่ำต่อเน่ือง สัญญำเลขท่ี 3/2565
สำขำหำดใหญ่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ลว 15 ต.ค. 2564
(ต.ค.64-มี.ค.65)

6 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เพ่ือปฏิบัติงำน 158,400.00 158,400.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฑำมำศ  ย้ิมเจริญ 158,400.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 16/2565 
ส ำรวจ บันทึก จัดส่ง ข้อมูลรำคำสินค้ำ ปีงบประมำณ น.ส.สุภำพร  คงเพ็ชร ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2565
พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) จ ำนวน 2 คน ลว 18 ต.ค. 2564

7 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เพ่ือปฏิบัติงำนท่ัวไป 120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฬำลักษณ์  เรืองสม 120,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 3/2565 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) น.ส.กุมภำภรณ์  แซ่ล้ิม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 13/2565
จ ำนวน 2 คน ลว 14 ต.ค. 2564

8 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เพ่ือปฏิบัติงำนบันทึก 120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวนีย์  พรมสี 120,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 8/2565 
ข้อมูล ประจ ำกลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ น.ส.ลลิตำ  แก้วกันทำ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 7/2565
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) 2 คน ลว 14 ต.ค. 2564

9 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เพ่ือปฏิบัติงำนตำม 144,000.00 144,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.นงนภัส  ภิญโญ 144,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 15/2564 
โครงกำรร่วมค้ำประชำรัฐชุมชน ปีงบประมำณ น.ส.ปรียำนุช  หนิมำ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 14/2565
พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) จ ำนวน 2 คน ลว 11 ต.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เดือน ตุลำคม 2564

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำท่ีเสนอ

ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ  สขร. 1

แบบ  สขร. 1



10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ ประจ ำส ำนักงำน 216,000.00 216,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรรเสริญ เพ็ชรรัตน์ 216,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 9/2565 
พำณิชย์จังหวัดสงขลำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 นำยสุรเชษฐ์ พุทธะวิโร ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 12/2565
(ต.ค.64-มี.ค.65) จ ำนวน 4 คน นำยกุลวี ช่วยชูกุล ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 11/2565

นำยบัญชำ ขุนนุ้ย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 10/2565
ลว 14 ต.ค. 2564

11 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ข้อมูล 72,000.00 72,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชุติกำญจน์  รัตนแก้ว 72,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 2/2565 
เศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ลงวันท่ี 11 ต.ค. 2564
(ต.ค.64-มี.ค.65) จ ำนวน 1 คน

12 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำด ประจ ำส ำนัก 126,000.00 126,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐำนันท์ภำภร กิจสิริชัยธนำ 126,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 6/2565
งำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 นำงประดับ  ขุนอินทร์ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 4/2565
(ต.ค.64-มี.ค.65) จ ำนวน 3 คน นำงวรรณำ เถำถวิล ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 5/2565

ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2564
13 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ 66,000.00 66,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฮำนันท์ เจะยอ 66,000.00 จ้ำงต่อเน่ือง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 1/2565 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำอันได้มำซ่ึงเงินค่ำปรับ ลงวันท่ี 4 ต.ค. 2564
(ต.ค.64-มี.ค.65) จ ำนวน 1 คน

14 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 6,079.74 6,079.74 เฉพำะเจำะจง บ.พิธำนพำณิชย์ 6,079.74 เกณฑ์รำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี egp312/2564
นข 4765 สงขลำ ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2564

15 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ พร้อมพนักงำนขับรถยนต์ 67,500.00 67,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุทิศ ศรีวิโรจน์ 67,500.00 เกณฑ์รำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี egp308/2564
และน้ ำมันเช้ือเพลิง ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

16 ซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน พ.ย.64 1,120.00 1,120.00 เฉพำะเจำะจง บ.วรชิตไทยเจริญ จ ำกัด 1,120.00 เกณฑ์รำคำ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565
ลงวันท่ี 29 ต.ค.64

17 ซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน พ.ย.64 320.00 320.00 เฉพำะเจำะจง นำยจีระศักด์ิ  หนูคูขุด 320.00 เกณฑ์รำคำ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565
ลงวันท่ี 29 ต.ค.64

18 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 100,000.00 ซ้ือต่อเน่ือง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 319/2564 
ช้ำงแก้วปิโตเลียม ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสงขลำ

แบบ  สขร. 1


