
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 าเดือนกรกฎาคม 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 าเดือนกรกฎาคม 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 าเดือนกรกฎาคม 2563

4. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 190.00       190.00       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 าเดือนกรกฎาคม 2563 ราคา 190.- บาท ราคา 190.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 380.00       380.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมหนังสือ ร้านรวมหนังสือ เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2563
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนางสาวจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนางสาวจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2562
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ราคา 380.- บาท ราคา 380.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

6. จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,496.20   5,496.20   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 5,496.20 บาท ราคา 5,496.20 บาท เลขท่ี บข017/2563
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2563

 
7. จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,160.39   5,160.39   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 5,160.39 บาท ราคา 5,160.39 บาท เลขท่ี บข018/2563
สาขากระบุรี ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2563

8. จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,481.20   7,481.20   วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถยนต์ -
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ราคา 7,481.20 บาท ราคา 7,481.20 บาท ราชการ ตามหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทการ์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 3 กันยำยน 2563



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 3 กันยำยน 2563

9. จ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาด 11,700.00  11,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง W.S. เซอร์วิส W.S. เซอร์วิส เป็นร้านจ าหน่ายแอร์รวมท้ังรับซ่อม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 025/2563
เคร่ืองปรับอากาศของส านักงานสรรพมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนางสาววาสนา รอดบุญเกิด โดยนางสาววาสนา รอดบุญเกิด และบริการติดต้ัง ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563
และพ้ืนท่ีสาขา ราคา 11,700.00 บาท ราคา 11,700.00 บาท

10. จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,136.00   5,136.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ประกอบธุรกิจขาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 026/2563
Sharp MX-312 AT ราคา 5,136.- บาท ราคา 5,136.- บาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563

หมึกพิมพ์ปร้ินเตอร์

11. เช่าเรือสปีทโบ๊ทแบบเหมาล า ขนาด 28 ท่ีน่ัง 15,000.00  15,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ  เย็นวงค์ นายมานะ  เย็นวงค์ เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ท ใบส่ังจ้างเลขท่ี 027/2563
พร้อมนายท้ายเรือ โดยรวมน้ ามันเช้ือเพลิง ราคา 15,000.- บาท ราคา 15,000.- บาท และบริการให้เช่าเรือ ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563

12. เช่าเรือยนต์มีหลังคาขนาดกลางแบบเหมาล า 6,000.00    6,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ นายเกรียงศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ท ใบส่ังจ้างเลขท่ี 028/2563
พร้อมนายท้ายเรือ โดยรวมน้ ามันเช้ือเพลิง ราคา 6,000.- บาท ราคา 6,000.- บาท และบริการให้เช่าเรือ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

13. เช่าเรือสปีทโบ๊ทแบบเหมาล า ขนาด 28 ท่ีน่ัง 15,000.00  15,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ  เย็นวงค์ นายมานะ  เย็นวงค์ เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ท ใบส่ังจ้างเลขท่ี 029/2563
พร้อมนายท้ายเรือ โดยรวมน้ ามันเช้ือเพลิง ราคา 15,000.- บาท ราคา 15,000.- บาท และบริการให้เช่าเรือ ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2563


