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วิธีซ้ือหรือจ้าง
ที่   (ผู้เสนอราคา)  (ราคา)   (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (ราคา)

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640056

1 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640240

7 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640241

8 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640246

9 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640244

16 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640057

21 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640263

23 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640266

26 เมษายน 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640058

26 เมษายน 2564

ลงชื่อ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานยาสูบเพชรบรูณ์ ฝ่ายใบยา

วันที่  1 - 31   เดือน เมษายน พ.ศ. 2564    (1)
(7) (8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง เดือน 
เมษายน 2564

  20,000.00 หจก.กจิพิบูลยบ์ริการ สาขา 1 20,000.00     หจก.กจิพิบูลยบ์ริการ สาขา 1 20,000.00   

ล่าดับ
งานจัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
**รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่     
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

2,400.00     

3 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิล
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ

   1,350.00 ร้าน เด่ียว อาร์ทเวิร์ค 1,350.00       ร้าน เด่ียว อาร์ทเวิร์ค 1,350.00     

2 จัดซ้ือสารเคมีดับเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ 15 ปอนด์ 4 ถัง

   2,400.00 ร้าน มหานคร เคมไีฟร์ 2,400.00       ร้าน มหานคร เคมไีฟร์

500.00       

5 จัดซ้ือน้่ามันเคร่ือง 4T จ่านวน 2 
กระปอ๋ง

      260.00 บ. ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบรูณ์ จ่ากัด

260.00         บ. ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบรูณ์ จ่ากัด

260.00       

4 จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 19000 BTU 1 เคร่ือง

      500.00 ร้าน ส่าเนียงอีเล็คทริค 500.00         ร้าน ส่าเนียงอีเล็คทริค

7,000.00     

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์ไมม่ใีนบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จา่นวน 5 รายการ

   3,642.00 ร้าน นานาภณัฑ์ 3,642.00       ร้าน นานาภณัฑ์ 3,642.00     

6 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโกดัง 11
สถานีใบยาทา่พล

   7,000.00 นายอดิศร  เพชรดี 7,000.00       นายอดิศร  เพชรดี

13,814.00   

7 จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์ 
ทะเบยีน นข.1915 พช.

      300.00 อ.ชนะ 
(นายชนะ จันทร์เกิด)

300.00         อ.ชนะ 
(นายชนะ จันทร์เกิด)

300.00       

9 จัดซ้ือเคร่ืองเขียนและแบบพมิพ ์
จ่านวน 8 รายการ

  13,814.00 หจก.พลสินเคร่ืองเขียน 13,814.00     หจก.พลสินเคร่ืองเขียน

(นายเสถยีร  ค่ามา)

ผู้จดัการส่านักงานยาสูบเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 2 
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หมายเหตุ    *  ทุกวธิกีารจดัซ้ือ

      **  ทุกรายที่เสนอราคา

          (ไมต้่องส่งเอกสารแนบหรือส่าเนาเอกสารประกอบ ซ่ึงกรณีมบีุคคล/หน่วยงานภายนอก ร้องขอขอ้มลูขา่วสารตามรายการที่หน่วยงานแจง้ฯ ศูนยข์อ้มลูขา่วสารฯ จะประสานงานเพื่อขอให้หน่วยงาน

           จดัส่งเอกสารตามรายการที่ระบุไว ้ต่อไป)


