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

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

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640072

2 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640334

2 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640335

2 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640336

2 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640337

2 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640338

2 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640074

6 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640075

12 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640355

16 กรกฎาคม 2564

- เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640356

19 กรกฎาคม 2564

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640357

19 กรกฎาคม 2564

998.00       

11 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอลล์ ขนาด
บรรจุ 5 ลิตร 6 แกลลอน

   2,940.00 ร้าน นพดลเภสัช 2 2,940.00       ร้าน นพดลเภสัช 2 2,940.00     

10 จัดซ้ือยาสามัญประจ่าบา้น 
จ่านวน 11 รายการ

      998.00 ร้าน นพดลเภสัช 2 998.00         ร้าน นพดลเภสัช 2

99,000.00   

9 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
กองธุรการฯ จ่านวน 1 เคร่ือง

      900.00 ร้าน ส่าเนียงอีเล็คทริค 900.00         ร้าน ส่าเนียงอีเล็คทริค 900.00       

8 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้่า (ปั้มชกั) จา่นวน 11
 เคร่ือง

  99,000.00 หจก.ไทยทองดีการเกษตร 99,000.00     หจก.ไทยทองดีการเกษตร

1,150.00     

7 จัดซ้ือใบมีดตัดหญ้ารถไถและปั้ม
น้่าอัตโนมัติ 1 เคร่ือง

   7,350.00 หจก.รุ่งเจริญวัสดุภณัฑ์ 7,350.00       หจก.รุ่งเจริญวัสดุภณัฑ์ 7,350.00     

6 จัดซ้ือน้่ามันเคร่ือง 2T และ4T 
จ่านวน 10 กระปอ๋ง

   1,150.00 บ.ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบรูณ์ จ่ากัด

1,150.00       บ.ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบรูณ์ จ่ากัด

2,778.00     

5 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซม
อาคารที่ท่าการหลังเก่า

   1,307.00 บ.ล้ิมปญัญา จ่ากัด 1,307.00       บ.ล้ิมปญัญา จ่ากัด 1,307.00     

4 จดัซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ซ่อมแซมรถตัด
หญ้าส่านักงานฯ

   2,778.00 หจก.รุ่งเจริญวัสดุภณัฑ์ 2,778.00       หจก.รุ่งเจริญวัสดุภณัฑ์

620.00       

3 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบา้นพกั
พนักงานอาคารแถว ก

   1,655.00 หจก.รุ่งเจริญวัสดุภณัฑ์ 1,655.00       หจก.รุ่งเจริญวัสดุภณัฑ์ 1,655.00     

2 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปั้มน้่าอัตโนมัติ
บา้นพกัผู้จัดการฯ

      620.00 ร้าน จงสุข 620.00         ร้าน จงสุข

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานยาสูบเพชรบรูณ์ ฝ่ายใบยา

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง เดือน 
กรกฎาคม 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

เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 2 



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

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

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานยาสูบเพชรบรูณ์ ฝ่ายใบยา

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ล่าดับ
งานจัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
**รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่     
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 2 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 4631640372

23 กรกฎาคม 2564

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด 263101640079

27 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ

หมายเหตุ    *  ทุกวธิกีารจดัซ้ือ

      **  ทุกรายที่เสนอราคา

          (ไมต้่องส่งเอกสารแนบหรือส่าเนาเอกสารประกอบ ซ่ึงกรณีมบีุคคล/หน่วยงานภายนอก ร้องขอขอ้มลูขา่วสารตามรายการที่หน่วยงานแจง้ฯ ศูนยข์อ้มลูขา่วสารฯ จะประสานงานเพื่อขอให้หน่วยงาน

           จดัส่งเอกสารตามรายการที่ระบุไว ้ต่อไป)

(นายเสถยีร  ค่ามา)

ผู้จดัการส่านักงานยาสูบเพชรบูรณ์

200.00       

13 จัดซ้ือเคร่ืองเขียนและแบบพมิพ ์
จ่านวน 17 รายการ

   8,850.00 หจก.พลสินเคร่ืองเขียน 8,850.00       หจก.พลสินเคร่ืองเขียน 8,850.00     

12 จัดซ้ือชุดลานสตาร์ทเคร่ืองตัด
หญ้า จ่านวน 1 ชุด

      200.00 ร้าน จงสุข 200.00         ร้าน จงสุข


