
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนุดม  พรหมขาว นายชนุดม  พรหมขาว เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 001/2566
บริเวณช้ันล่างของอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  พรมตา นางสาวรจนา  พรมตา เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 002/2566
บริเวณช้ันบนของอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรอุมา สมานวงศ์ นางอรอุมา สมานวงศ์ เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 003/2566
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565
สาขากระบุรี ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,090.00   7,090.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 7,090.- บาท ราคา 7,090.- บาท เลขท่ี บข001/2566
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2565

5 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,843.78   6,843.78   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 6,843.78 บาท ราคา 6,843.78 บาท เลขท่ี บข002/2566
สาขากระบุรี ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2565

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,270.00   4,270.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถยนต์ -
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ราคา 5,270.00 บาท ราคา 5,270.00 บาท ราชการ ตามหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทการ์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 360.00      360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมหนังสือ ร้านรวมหนังสือ เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 001/2566

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนางสารจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนางสารจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 27 กันยายน 2565
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ราคา 360.- บาท ราคา 360.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 2 ธันวำคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 2 ธันวำคม 2565

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 180.00      180.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นจิต ร้านอุ่นจิต เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2566
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา  โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 27 กันยายน 2565
สาขากระบุรี ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ราคา 180.- บาท ราคา 180.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

9 จ้างบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 4,558.17   4,558.17   วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าท่ีบริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
จังหวัดระนอง จังหวัดระนอง ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
4,558.17 บาท 4,558.17 บาท ยกเว้น นนทบุรี สมุทรปราการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และกรุงเทพมหานคร ข้อ 79 วรรคสอง
10 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00  1,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรอยัล ฟลาวเวอร์ ร้านรอยัล ฟลาวเวอร์ เป็นร้านรับท าพวงมาลาดอกไม้สด/ ด าเนินการจัดซ้ือตามหนังสือด่วนท่ีสุด

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต โดยนายพงษ์ปกรณ์ จีวะสุวรรณ โดยนายพงษ์ปกรณ์ จีวะสุวรรณ ดอกไม้ประดิษฐ์ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ราคา 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด สาขากระบุรี 1,000.00  1,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ชุติกาญน์ ร้านดอกไม้ชุติกาญน์ เป็นร้านรับท าพวงมาลาดอกไม้สด/ ด าเนินการจัดซ้ือตามหนังสือด่วนท่ีสุด

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต โดยนางสาวจีรภา ชนะภัย โดยนางสาวจีรภา ชนะภัย ดอกไม้ประดิษฐ์ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ราคา 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด สาขากระบุรี 1,000.00  1,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ชุติกาญน์ ร้านดอกไม้ชุติกาญน์ เป็นร้านรับท าพวงมาลาดอกไม้สด/ ด าเนินการจัดซ้ือตามหนังสือด่วนท่ีสุด

วันคล้ายวันสวรรคต โดยนางสาวจีรภา ชนะภัย โดยนางสาวจีรภา ชนะภัย ดอกไม้ประดิษฐ์ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 500.-บาท ราคา 500.-บาท ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2564
13 จ้างซ่อมแซมขาลูกล้อสแตนเลสประตูร้ัวบานเล่ือน 1,800.00  1,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายไสว สืบเล็ก นายไสว สืบเล็ก เป็นผู้ท่ีรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 003/2566

บ้านพักสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 1,800.- บาท ราคา 1,800.- บาท ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565

14 จ้างท าป้ายโฟมบอร์ดพร้อมติดต้ังบนกระจก 1,980.00  1,980.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์ ร้านแร่นองกร๊าฟฟิกส์ เป็นผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้างจัดท าป้าย ใบส่ังจ้างเลขท่ี 004/2566
โดยนายอานนท์ พรหมสวัสด์ิ โดยนายอานนท์ พรหมสวัสด์ิ และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565
ราคา 1,980.- บาท ราคา 1,980.- บาท ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างโดยตรง


