
ล ำดั
บท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนุดม  พรหมขำว นำยชนุดม  พรหมขำว เป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี สัญญำเลขท่ี 001/2564
บริเวณช้ันล่ำงของอำคำรส ำนักงำน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน และท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเรียบร้อย ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564

2 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรจนำ  พรมตำ นำงสำวรจนำ  พรมตำ เป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี สัญญำเลขท่ี 002/2564
บริเวณช้ันบนของอำคำรส ำนักงำน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน และท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเรียบร้อย ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564

3 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนภำพรรณ แดงบ ำรุง นำงสำวนภำพรรณ แดงบ ำรุง เป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี สัญญำเลขท่ี 004/2564
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 7,000.- บำท/เดือน รำคำ 7,000.- บำท/เดือน และท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเรียบร้อย ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน มีนำคม 2564

4 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,965.60    4,965.60    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท . บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 4,965.60 บำท รำคำ 4,965.60 บำท เลขท่ี บข011/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564

5 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,991.66    3,991.66    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท . บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 3,991.66 บำท รำคำ 3,991.66 บำท เลขท่ี บข012/2564
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,400.00    7,400.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์ -
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 รำคำ 7,400.- บำท รำคำ 7,400.- บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 460.00       460.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมหนังสือ ร้ำนรวมหนังสือ เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2564

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 รำคำ 460.- บำท รำคำ 460.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 230.00       230.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอุ่นจิต ร้ำนอุ่นจิต เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2564
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 รำคำ 230.- บำท รำคำ 230.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว


