
ล ำดับ
ท่ี

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 พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 2564

4 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,691.20     5,691.20      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท . บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 5,691.20 บำท รำคำ 5,691.20 บำท เลขท่ี บข015/2564
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 ลงวันท่ี 28 เมษำยน 2564

5 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,294.18     3,294.18      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท . บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 3,294.18 บำท รำคำ 3,294.18 บำท เลขท่ี บข016/2564
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 ลงวันท่ี 28 เมษำยน 2564

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,560.00     6,560.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์ -
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 รำคำ 6,560.- บำท รำคำ 6,560.- บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 360.00        360.00         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 พฤษภำคม 2564 รำคำ 360.- บำท รำคำ 360.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 180.00        180.00         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 พฤษภำคม 2564 รำคำ 180.- บำท รำคำ 180.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

9 ตรวจเช็คท่อน้ ำท้ิงอุดตันและท ำควำมสะอำด 500.00       500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้านชัยแอร์ ร้านชัยแอร์ เป็นร้ำนรับซ่อมและบริกำรติดต้ัง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 013/2564
ภำยในท่อท้ิง 4120-001-0017 โดยนำงโบต๋ัน เผ่ำจินดำ โดยนำงโบต๋ัน เผ่ำจินดำ เคร่ืองปรับอำกำศ ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2564
ฝ่ำยอ ำนวยกำร รำคำ 500.- บำท รำคำ 500.- บำท

10 ซ้ือตรำยำงช่ือพร้อมต ำแหน่ง 1,890.00    1,890.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเบญญำภำสกรีน ร้ำนเบญญำภำสกรีน เป็นร้านซ่ึงมีอาชีพขาย/รับจ้างจัดท ำป้ำย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 015/2564
โดยนำงสำวเบญญำภำ นิลวิเชียรโดยนำงสำวเบญญำภำ นิลวิเชียรและส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน 2564
รำคำ 1,890.- บำท รำคำ 1,890.- บำท

11 บริกำรตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้ำขัดข้อง 11,659.96  11,659.96   วิธีเฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีหน้าท่ีบริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชน ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
จังหวัดระนอง จังหวัดระนอง ในส่วนภูมิภำคทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
รำคำ 11,659.96 บำท รำคำ 11,659.96 บำท พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 79 วรรคสอง
12 จ้ำงพ่นละอองฆ่ำเช้ือป้องกันกำรแพร่ระบำด 3,500.00    3,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอ๊ดวำนซ์ กรุ๊ป เอเซีย กรุ๊ป บริษัท แอ๊ดวำนซ์ กรุ๊ป เอเซีย กรุ๊ป ประกอบกิจกำรบริกำรฆ่ำเช้ือและก ำจัด ด ำเนินกำรจัดซ้ือตำมหนังสือด่วนท่ีสุด

ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รำคำ 3,500.- บำท รำคำ 3,500.- บำท ปลวก มด หนู ค้ำงคำว นก ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 115
 และแมลงทุกชนิด ลงวันท่ี 27 มีนำคม 2563


