
(2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
ล ำดับ *

วิธีซ้ือหรือจำ้ง

ที่   (ผู้เสนอรำคำ)  (รำคำ)   (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

1 ซ่อมยำนพำหนะ ลูกปืนล้อ 10035.- จดัจำ้ง บริษัท สยำมนิสสันไทย 10,035.- บริษัท สยำมนิสสันไทย 10,035.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม 1QS-20030013

ผ้ำเบรค นข.1572 อดุม จ ำกดั อดุม จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

2 ค่ำจำ้งเหมำเช่ำรถยนต์ 1,800.- จดัจำ้ง นำยปรัชญำ  มณีศรี 1,800.- นำยปรัชญำ  มณีศรี 1,800.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24ที่ 4612630291

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

3 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 467.29 จดัซ้ือ หจก.อนิโดไชน่ำ เชนเนอร์จี 467.29 หจก.อนิโดไชน่ำ เชนเนอร์จี 467.29 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24ที่ 4612630292

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

4 ค่ำซ่อมจกัรยำนยนต์ 890.- จดัจำ้ง นำยลอง  บุย่วัน 890.- นำยลอง  บุย่วัน 890.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24ที่ 4612630292

กกม 977 ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

5 ค่ำซ่อมแซม  ส ำนักงำนฯ 816.82 จดัซ้ือ บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 816.82 บริษัท เมกำโฮมเวนเตอร์ 816.82 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24ที่ 4612630293

จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

6 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ ม.1230 4,700.- จดัจำ้ง ร้ำนหนองคำย ศูนยล้์อ 4,700.- ร้ำนหนองคำย ศูนยล้์อ 4,700.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630298

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

7 ค่ำน้ ำมันแกสโวฮอล์ 95 186.92 จดัซ้ือ บริษัท ปิโตเล่ียมไทย 186.92 บริษัท ปิโตเล่ียมไทย 186.92 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630300

คอร์เรชั่น จ ำกดั คอร์เรชั่น จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

8 เจลล้ำงมืออนำมัย 975.- จดัซ้ือ ร้ำนจติต์อำรี 975.- ร้ำนจติต์อำรี 975.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630301

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

9 ค่ำบริกำรรักษำควำมสะอำด 19433.- จดัจำ้ง บริษัท รักษำควำมปลอด 19433.- บริษัท รักษำควำมปลอด 19433.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม 261201630009

ส ำนักงำนยำสูบหนองคำย ภัย เอน็ เค ที จ ำกดั ภัย เอน็ เค ที จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มีนาคม  2563

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานยาสูบหนองคาย

วนัที่    1 - 31     เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2563    (1)

งำนจดัซ้ือหรือจำ้ง
วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจำ้ง
รำคำกลำง

**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

(7) (8)

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เอกสารแนบ 2  



(2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
ล ำดับ *

วิธีซ้ือหรือจำ้ง

ที่   (ผู้เสนอรำคำ)  (รำคำ)   (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

10 ซ่อมหลังคำบ้ำนพักรับรอง 9,000.00 จดัจำ้ง นำยอนุคิด  วันดี 9,000.00 นำยอนุคิด  วันดี 9,000.00 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม 261201630049

(สถำนีใบยำหนองบัวเดิม) ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

11 ค่ำปูนวิเมนต์ ทีพีไอ แดง 360.- จดัซ้ือ บริษัท เจริญชัยคอนกรีต 360.- บริษัท เจริญชัยคอนกรีต 360.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630316

จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

12 ค่ำสำยไฟ VAF 3,922.43 จดัซ้ือ บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 3,922.43 บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 3,922.43 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630317

จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

13 ค่ำซ่อมหลังคำ ส ำนักงำนฯ 20,000.- จดัจำ้ง นำยอนุคิด  วันดี 20,000.- นำยอนุคิด  วันดี 20,000.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม 261201630050

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

14 ค่ำฝำปิดท่อ แคลมป์ ท่อพีวี 5,585.58 จดัซ้ือ บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 5,585.58 บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 5,585.58 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม 261201630054

ซี สำมทำง จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

15 ค่ำกระดำถำ่ยเอกสำร 2,836.45 จดัซ้ือ บริษัท ออฟฟิตเมท จ ำกดั 2,836.45 บริษัท ออฟฟิตเมท จ ำกดั 2,836.45 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630324

แฟ้มสันกว้ำง ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

16 ค่ำเจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์ 560.75 จดัซ้ือ บริษัท ออฟฟิตเมท จ ำกดั 560.75 บริษัท ออฟฟิตเมท จ ำกดั 560.75 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630325

75% ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

17 ค่ำแว่นตำนิรภัย รองเท้ำบูท้ 1,766.36 จดัซ้ือ บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 1,766.36 บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 1,766.36 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630326

จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

18 ค่ำกรวยจรำจร PV 60 ซ.ม. 1,080.37 จดัซ้ือ บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 1,080.37 บริษัท เมกำโฮมเซ็นเตอร์ 1,080.37 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630327

จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง
งำนจดัซ้ือหรือจำ้ง

วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจำ้ง
รำคำกลำง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มีนาคม  2563

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานยาสูบหนองคาย

วนัที่    1 - 31     เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2563    (1)
(7) (8)

เอกสารแนบ 2  เอกสารแนบ 2  เอกสารแนบ 2  



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

ล ำดับ *

วิธีซ้ือหรือจำ้ง

ที่   (ผู้เสนอรำคำ)  (รำคำ)   (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

19 ค่ำหมึกเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 3,644.86 จดัซ้ือ บริษัท ไอคิว เช้ำท์อสี 3,644.86 บริษัท ไอคิว เช้ำท์อสี 3,644.86 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630328

อดุรธำนี จ ำกดั อดุรธำนี จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

20 ค่ำฝำปิดกั้นปัม๊เคร่ืงตัดหญ้ำ 192.- จดัซ้ือ ร้ำนหน่อยเกษตรยนต์ 192 ร้ำนหน่อยเกษตรยนต์ 192 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630338

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

21 ค่ำปัม๊เคร่ืองตัดหญ้ำ จำรบี 385.- จดัซ้ือ ร้ำนแสนนิมิตร หำดค ำ 385.- ร้ำนแสนนิมิตร หำดค ำ 385.- กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ร.ย.ส.24 ที่ 4612630339

ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

22 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ม.ีค. 63 12,195.32 จดัซ้ือ บริษัท ต้ังเซ่งฮงหนองคำย 12,195.32 บริษัท ต้ังเซ่งฮงหนองคำย 12,195.32 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม 261201630048

จ ำกดั จ ำกดั ระเบีบยฯข้อ79 วรรคสอง

ลงชือ่ ..............................................................

(............หัวหน้ำส่วนงำน......................)

หมายเหตุ    *  ทุกวิธีกำรจดัซ้ือ จดัจำ้ง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

      **  ทุกรำยที่เสนอรำคำ

          (ไม่ต้องส่งเอกสำรแนบหรือส ำเนำเอกสำรประกอบ ซ่ึงกรณีมีบุคคล/หน่วยงำนภำยนอก ร้องขอขอ้มูลขำ่วสำรตำมรำยกำรที่หน่วยงำนแจง้ฯ ศูนยข์อ้มูลขำ่วสำรฯ จะประสำนงำนเพื่อขอให้หน่วยงำน

           จดัส่งเอกสำรตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ต่อไป)

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานยาสูบหนองคาย

วนัที่    1 - 31     เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2563    (1)

งำนจดัซ้ือหรือจำ้ง
วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจำ้ง
รำคำกลำง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มีนาคม  2563

**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

(7) (8)

เอกสารแนบ 2  




