
ล ำดั
บท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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 ำเดือน สิงหำคม 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 ำเดือน สิงหำคม 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 ำเดือน สิงหำคม 2563

4 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 ำเดือน กันยำยน 2563 สัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2562
5 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 ำเดือน กันยำยน 2563 สัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2562
6 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 ำเดือน กันยำยน 2563

7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00        400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมหนังสือ ร้ำนรวมหนังสือ เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2563
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนทีระนอง โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2562
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รำคำ 400.-บำท รำคำ 400.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00        200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอุ่นจิต ร้ำนอุ่นจิต เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2563
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนทีระนอง  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2562
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รำคำ 200.- บำท รำคำ 200.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563

9 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00        400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมหนังสือ ร้ำนรวมหนังสือ เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2563
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนทีระนอง โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2562
ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 รำคำ 400.-บำท รำคำ 400.-บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00        200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอุ่นจิต ร้ำนอุ่นจิต เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2563
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนทีระนอง  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2562
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 รำคำ 200.- บำท รำคำ 200.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

11 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,812.50     2,812.50     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 2,812.50 บำท รำคำ 2,812.50 บำท เลขท่ี บข019/2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 ลงวันท่ี 30 กรกฎำคม 2563

12 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,704.60     5,704.60     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 5,704.60 บำท รำคำ 5,704.60 บำท เลขท่ี บข020/2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 ลงวันท่ี 30 กรกฎำคม 2563

13 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,299.50     2,299.50     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 2,299.50 บำท รำคำ 2,299.50 บำท เลขท่ี บข021/2563
ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 ลงวันท่ี 27 สิงหำคม 2563

14 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,407.76     3,407.76     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 3,407.76 บำท รำคำ 3,407.76 บำท เลขท่ี บข022/2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 ลงวันท่ี 27 สิงหำคม 2563

15 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,880.00     5,880.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์ -
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รำคำ 5,880.- บำท รำคำ 5,880.- บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
16 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,420.00     7,420.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์

ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 รำคำ 7,420.- บำท รำคำ 7,420.- บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563

17 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำของบ้ำนพัก 165,600.00   165,600.00   วิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัด บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ ำกัด ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง สัญญำเลขท่ี 005/2563
สรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 165,600.- บำท รำคำ 165,600.- บำท อำคำรพำณิชย์ อำคำรบ้ำนพัก ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน 2563

สถำนท่ีท ำกำร

18 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ฯ 1,750.00     1,750.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งอรุณ รักไทย นำงสำวรุ่งอรุณ รักไทย รับจัดสถำนท่ี งำนพิธี นอกสถำนท่ี ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รำคำ 1,750.- บำท รำคำ 1,750.- บำท ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
สมเด็จพระนำง ฯ พระบรมรำชินี ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561

ตำรำง 1 ล ำดับ 2

19 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลพระฉำยำลักษณ์ 3,200.00     3,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนระนองมีเดีย ร้ำนระนองมีเดีย เป็นร้านซ่ึงมีอาชีพรับจ้างจัดท ำป้ำย ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชีนำถ โดยนำยจิรำยุ สังข์ชุม โดยนำยจิรำยุ สังข์ชุม และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง รำคำ 3,200.- บำท รำคำ 3,200.- บำท ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561

ตำรำง 1 ล ำดับ 2
20 จัดซ้ือพระฉำยำลักษณ์ 400.00        400.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศูนย์หนังสือและเคร่ืองเขียน หจก.ศูนย์หนังสือและเคร่ืองเขียน ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุส ำนักงำน ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชีนำถ รำคำ 400.- บำท รำคำ 400.- บำท โดยตรงอุปกรณ์หนังสือและเคร่ืองเขียน ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561

ตำรำง 1 ล ำดับ 2
21 เช่ำเรือยนต์มีหลังคำขนำดกลำงแบบเหมำล ำ 6,000.00     6,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกรียงศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ นำยเกรียงศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ เป็นเจ้ำของเรือสปีดโบ๊ท ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 030/2563

พร้อมนำยท้ำยเรือ โดยรวมน้ ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 6,000.- บำท รำคำ 6,000.- บำท และบริกำรให้เช่ำเรือ ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2563

22 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเอกสำร ขนำด A4 1,600.00     1,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนิคคอมพิวเตอร์ ร้ำนคลีนิคคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ ำหน่ำย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 031/2563
หมำยเลขครุภัณฑ์ 7440-014-0002 โดยนำยจิระพงค์ หงษ์นิล โดยนำยจิระพงค์ หงษ์นิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 15 กันยำยน 2563

รำคำ 1,600.- บำท รำคำ 1,600.- บำท

23 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 600.00        600.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนิคคอมพิวเตอร์ ร้ำนคลีนิคคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ ำหน่ำย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 032/2563
หมำยเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0144 โดยนำยจิระพงค์ หงษ์นิล โดยนำยจิระพงค์ หงษ์นิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 15 กันยำยน 2563

รำคำ 600.- บำท รำคำ 600.- บำท

24 จ้ำงซ่อมเปล่ียนแบตเตอ่ีเคร่ืองส ำรองไฟ 850.00        850.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ระนองออนไลน์ หจก.ระนองออนไลน์ เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ ำหน่ำย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 033/2563
หมำยเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0124 รำคำ 850.- บำท รำคำ 850.- บำท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 15 กันยำยน 2563



ล ำดั
บท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563

25 จัดซ้ือปล๊ักไฟฟ้ำ 3,640.00     3,640.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์ หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประกอบกำรท่ีจ ำหน่ำย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 042/2563
รำคำ 3,640.- บำท รำคำ 3,640.- บำท วัสดุส ำนักงำนและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ลงวันท่ี 15 กันยำยน 2563

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดโดยตรง 

26 จ้ำงเหมำซ่อมแซมห้องน้ ำช้ันล่ำง 16,550.00   16,550.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฤทธิไกร สุริยันต์ นำยฤทธิไกร สุริยันต์ เป็นผู้ท่ีรับจ้ำงซ่อมแซม และก่อสร้ำง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 043/2563
ของส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 16,550.- บำท รำคำ 16,550.- บำท อำคำร บ้ำนพัก ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2563
 จ ำนวน 2 ห้อง


