
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1. จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนุดม  พรหมขาว นายชนุดม  พรหมขาว เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 003/2563
บริเวณช้ันล่างของอาคารส านักงาน  ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562
2. จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  พรมตา นางสาวรจนา  พรมตา เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 002/2563

บริเวณช้ันบนของอาคารส านักงาน  ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562
3. จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่ืนนภา ธนบัตร นางสาวช่ืนนภา ธนบัตร เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 004/2563

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562
สาขากระบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

4. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 180.00       180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นจิต ร้านอุ่นจิต เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2563
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง  โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา  โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2562
สาขากระบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ราคา 180.- บาท ราคา 180.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 360.00       360.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมหนังสือ ร้านรวมหนังสือ เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2563
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนางสาวจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนางสาวจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2562
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ราคา 360.- บาท ราคา 360.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

6. จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,596.60    3,596.60    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 3,596.60 บาท ราคา 3,596.60 บาท เลขท่ี บข013/2563
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563

 
7. จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,946.04    4,945.04    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 4,946.04 บาท ราคา 4,946.04 บาท เลขท่ี บข014/2563
สาขากระบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 3 กรกฎำคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 3 กรกฎำคม 2563

8. จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,550.10    6,550.10    วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถยนต์ -
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ราคา 6,550.10 บาท ราคา 6,550.10 บาท ราชการ ตามหนังสือ กค0405.28/ว89 
โดยใช้บัตรฟลีทการ์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50
ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

9. จัดซ้ือผ้าระบายสีม่วง และผ้าระบายสีขาว 3,000.00    3,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี ร้านโชคดี เป็นร้านท่ีจ าหน่ายเส้ือผ้า ผ้าหลา ผ้าม่าน ด าเนินการจัดซ้ือตามหนังสือด่วนท่ีสุด

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนางสาวฐิติวรดา สว่าง โดยนางสาวฐิติวรดา สว่าง และอุปกรณ์ตัดเย็บ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
สมเด็จพระนาง ฯ พระบรมราชินี ราคา 3,000.- บาท ราคา 3,000.- บาท ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

ตาราง 1 ล าดับ 2

10. จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิง 21,900.00  21,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สตาร์การดับเพลิง (ปท) หจก. สตาร์การดับเพลิง (ปท) ประกอบกิจการค้าเคร่ืองดับเพลิงและ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 017/2563
ราคา 21,900.-บาท ราคา 21,900.-บาท อุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด บริการซ่อมแซ่ม ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

และบริการบรรจุเคมีดับเพลิง

11. จ้างติดต้ังท่อระบายน้ าท้ิง U-Trap พร้อมผ่าพ้ืน 9,000.00   9,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายฤทธิไกร สุริยันต์ นายฤทธิไกร สุริยันต์ เป็นผู้ท่ีรับจ้างซ่อมแซม และก่อสร้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 018/2563
เพ่ือติดต้ังท่อในฝาผนังห้องน้ า ราคา 9,000.- บาท ราคา 9,000.- บาท อาคาร บ้านพัก ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

12. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,150.00  11,150.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์หนังสือและเคร่ืองเขียน หจก.ศูนย์หนังสือและเคร่ืองเขียน ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุส านักงาน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 019/2563
ราคา 11,150.- บาท ราคา 11,150.- บาท โดยตรงอุปกรณ์หนังสือและเคร่ืองเขียน ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

13. จัดซ้ือล้อสแตนเลสประตูร้ัวบานเล่ือน 4,900.00   4,900.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านระนองสเตนเลส ร้านระนองสเตนเลส เป็นผู้ท่ีรับจ้างซ่อมแซม และก่อสร้าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 020/2563
โดยนายมานพ โชครุ่งเจริญถาวร โดยนายมานพ โชครุ่งเจริญถาวร อาคาร บ้านพัก ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563
ราคา 4,900.- บาท ราคา 4,900.- บาท

14. จ้างเหมาเดินท่อประปาลอย 4,000.00    4,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายฤทธิไกร สุริยันต์ นายฤทธิไกร สุริยันต์ เป็นผู้ท่ีรับจ้างซ่อมแซม และก่อสร้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 021/2563
อาคารชุดพักอาศัยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 4,000.- บาท ราคา 4,000.- บาท อาคาร บ้านพัก ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563
ช้ัน 4 ห้องพักเลขท่ี 312/35



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 3 กรกฎำคม 2563

15. จ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 850.00      850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ าหน่าย ใบส่ังจ้างเลขท่ี 022/2563
หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0090 ระนองออนไลน์ ระนองออนไลน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

ราคา 850.- บาท ราคา 850.- บาท

16. เช่าเรือยนต์มีหลังคาขนาดกลางแบบเหมาล า 6,000.00    6,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ นายเกรียงศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ท ใบส่ังจ้างเลขท่ี 038/2563
พร้อมนายท้ายเรือ โดยรวมน้ ามันเช้ือเพลิง ราคา 6,000.- บาท ราคา 6,000.- บาท และบริการให้เช่าเรือ ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2563

17. ซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด และเก้าอ้ีส านักงาน 7,200.00   7,200.00   วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จ ากัด บริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จ ากัด ประกอบกิจการจ าหน่าย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 039/2562
บุผ้าตาข่าย ราคา 7,200.-บาท ราคา 7,200.-บาท วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563

18. จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกบานสวิง 2,500.00   2,500.00   วิธีเฉพาะเจาะจงนายอดุลย์ ด ารงกิจ นายอดุลย์ ด ารงกิจ เป็นผู้ท่ีรับจ้างซ่อมแซม อาคาร บ้านพัก ใบส่ังจ้างเลขท่ี 040/2563
(ประตูหน้าห้องฝ่ายกฎหมาย) ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563

19. จ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 850.00      850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ าหน่าย ใบส่ังจ้างเลขท่ี 041/2563
หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0143 ระนองออนไลน์ ระนองออนไลน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563

ราคา 850.- บาท ราคา 850.- บาท


