
ล ำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1. จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนุดม  พรหมขำว นำยชนุดม  พรหมขำว เป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี สัญญำเลขท่ี 003/2563
บริเวณช้ันล่ำงของอำคำรส ำนักงำน  รำคำ 7,000.- บำท/เดือน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน และท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเรียบร้อย ลงวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562
ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 สัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2562
2. จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรจนำ  พรมตำ นำงสำวรจนำ  พรมตำ เป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี สัญญำเลขท่ี 002/2563

บริเวณช้ันบนของอำคำรส ำนักงำน  รำคำ 7,000.- บำท/เดือน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน และท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเรียบร้อย ลงวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562
ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 สัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2562
3. จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวช่ืนนภำ ธนบัตร นำงสำวช่ืนนภำ ธนบัตร เป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี สัญญำเลขท่ี 004/2563

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 7,000.- บำท/เดือน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน และท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเรียบร้อย ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2562
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือนมกรำคม 2563

4. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 220.00      220.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอุ่นจิต ร้ำนอุ่นจิต เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2563
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2562
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 รำคำ 220.- บำท รำคำ 220.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 440.00      440.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมหนังสือ ร้ำนรวมหนังสือ เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2563
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2562
ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 รำคำ 440.- บำท รำคำ 440.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

6. จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,885.72    3,885.72    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 3,885.72 บำท รำคำ 3,885.72 บำท เลขท่ี บข005/2563
ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2562

 
7. จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,267.00    8,267.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 8,267.- บำท รำคำ 8,267.- บำท เลขท่ี บข006/2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2562

เลขท่ี บข006.1/2563
ลงวันท่ี 29 มกรำคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 มีนาคม 2563
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 มีนาคม 2563

8. จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,914.90    9,914.90    วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์ -
ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 รำคำ 9,914.90 บำท รำคำ 9,914.90 บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
9. จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,885.00   5,885.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ ประกอบธุรกิจติดต้ัง ซ่อมแซม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 005/2563

ส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ย่ีห้อ โคนิก้ำ . โซลูซันส์(ประเทศไทย) จ ำกัด โซลูซันส์(ประเทศไทย) จ ำกัด บ ำรุงรักษำ ผลิตภัณฑ์ส ำหรับส ำนักงำน ลงวันท่ี 17 มกรำคม 2563
รำคำ 5,885.- บำท รำคำ 5,885.- บำท เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ์ระบบดิจิตอล 

10. ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ 3,500.00    3,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแร่นองกร๊ำฟฟิกส์ ร้ำนแร่นองกร๊ำฟฟิกส์ เป็นผู้ท่ีประกอบอำชีพรับจ้ำงจัดท ำป้ำย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 006/2563
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ โดยนำยอำนนท์ พรหมสวัสด์ิ โดยนำยอำนนท์ พรหมสวัสด์ิ และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2563
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงฉำยกับสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ รำคำ 3,500.- บำท รำคำ 3,500.- บำท ซ่ึงเป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

11. จ้ำงซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ในหม้อน้ ำชักโครก 2,790.00     2,790.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโชคสงฆ์ รักไทย นำยโชคสงฆ์ รักไทย เป็นผู้รับจ้ำงซ่อมแซมงำนก่อสร้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 007/2563
ห้องน้ ำชำยช้ันล่ำงด้ำนนอก รำคำ 2,790.- บำท รำคำ 2,790.- บำท ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2563

12. จ้ำงท ำตรำยำงช่ือพร้อมต ำแหน่ง 1,050.00    1,050.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวีเจเอส เปเปอร์ ร้ำนวีเจเอส เปเปอร์ เป็นร้านซ่ึงมีอาชีพขาย/รับจ้างจัดท ำป้ำย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 008/2563
โดยนำยชิษณุชำ วิจิตร์ โดยนำยชิษณุชำ วิจิตร์ และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2563
รำคำ 1,050.- บำท รำคำ 1,050.- บำท

13. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,926.00   1,926.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไดมอนแอร์ ร้ำนไดมอนแอร์ ประกอบกิจกำรรับซ่อม ติดต้ัง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 009/2563
4120-004-0021 โดยนำยโชคชัย บุตรเพียร โดยนำยโชคชัย บุตรเพียร และจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศทุกชนิด ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2563

รำคำ 1,926.- บำท รำคำ 1,926.- บำท

14. จัดซ้ือพวงมำลำดอกไม้สดโทนสีเหลือง 1,500.00   1,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหญิงอัน ดอกไม้สด ร้ำนหญิงอัน ดอกไม้สด เป็นร้ำนรับท ำพวงมำลำดอกไม้สด/ ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

(วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรม โดยนำงสำวอุมำภรณ์  ชูช ำนำญ โดยนำงสำวอุมำภรณ์  ชูช ำนำญ ดอกไม้ประดิษฐ์ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
ชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช รำคำ 1,500.- บำท รำคำ 1,500.- บำท ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561
บรมนำถบพิตร (13 ตุลำคม 2562) ตำรำง 1 ล ำดับ 2
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 มีนาคม 2563

15. จัดซ้ือพวงมำลำดอกไม้สดโทนสีชมพู 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหญิงอัน ดอกไม้สด ร้ำนหญิงอัน ดอกไม้สด เป็นร้ำนรับท ำพวงมำลำดอกไม้สด/ ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

วันปิยมหำรำชประจ ำปี 2562 โดยนำงสำวอุมำภรณ์  ชูช ำนำญ โดยนำงสำวอุมำภรณ์  ชูช ำนำญ ดอกไม้ประดิษฐ์ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
(23 ตุลำคม 2562) รำคำ 1,000.- บำท รำคำ 1,000.- บำท ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561

ตำรำง 1 ล ำดับ 2
16. จัดซ้ือพำนพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง 500.00      500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนหญิงอัน ดอกไม้สด ร้ำนหญิงอัน ดอกไม้สด เป็นร้ำนรับท ำพวงมำลำดอกไม้สด/ ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

วันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2563 โดยนำงสำวอุมำภรณ์  ชูช ำนำญ โดยนำงสำวอุมำภรณ์  ชูช ำนำญ ดอกไม้ประดิษฐ์ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
รำคำ 500.- บำท รำคำ 500.- บำท ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561

ตำรำง 1 ล ำดับ 2


