
ล ำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำยชนุดม  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 สิงหำคม 2564

2 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวรจนำ  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 สิงหำคม 2564

3 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวนภำพรรณ 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 สิงหำคม 2564

4 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,738.40   6,738.40   วิธีเฉพำะเจำะจงบ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 6,738.40 บำท รำคำ 6,738.40 บำท เลขท่ี บข021/2564
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม 2564

5 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,560.40   3,560.40   วิธีเฉพำะเจำะจงบ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 3,560.40 บำท รำคำ 3,560.40 บำท เลขท่ี บข022/2564
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม 2564

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,331.80   5,331.80   วิธีเฉพำะเจำะจงบมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์ -
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 รำคำ 5,331.80 บำท รำคำ 5,331.80 บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00      420.00      วิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนรวมหนังสือ ร้ำนรวมหนังสือ เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2564

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 รำคำ 420.- บำท รำคำ 420.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2564
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2564

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00      210.00      วิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนอุ่นจิต ร้ำนอุ่นจิต เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2564
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 รำคำ 210.- บำท รำคำ 210.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

9 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำยชนุดม  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 กันยำยน 2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวรจนำ  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 กันยำยน 2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,000.00   7,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวนภำพรรณ 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 กันยำยน 2564

12 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,465.90   4,465.90   วิธีเฉพำะเจำะจงบ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 4,465.90 บำท รำคำ 4,465.90 บำท เลขท่ี บข023/2564
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 ลงวันท่ี 27 สิงหำคม 2564

13 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,825.32   4,825.32   วิธีเฉพำะเจำะจงบ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้ำ-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำมันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขำย
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง รำคำ 4,825.32 บำท รำคำ 4,825.32 บำท เลขท่ี บข024/2564
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 ลงวันท่ี 27 สิงหำคม 2564

14 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,780.00   4,780.00   วิธีเฉพำะเจำะจงบมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย เป็นสถำบันผู้ออกบัตรเติมน้ ำมันรถยนต์ -
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 4,780.- บำท รำคำ 4,780.- บำท รำชกำร ตำมหนังสือ กค0405.28/ว89 
โดยใช้บัตรฟลีทกำร์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50
ของ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

15 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00      420.00      วิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนรวมหนังสือ ร้ำนรวมหนังสือ เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2564
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนำงสำรจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 420.- บำท รำคำ 420.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว



ล ำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 ตุลาคม 2564

16 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00      210.00      วิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนอุ่นจิต ร้ำนอุ่นจิต เป็นร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์/นิตยสำร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2564
ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ  โดยนำยวรยศ  ล่ิมศิลำ /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
สำขำกระบุรี ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 210.- บำท รำคำ 210.- บำท และเป็นผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

17 จ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ส ำนักงำนสรรพสำมิต 8,390.00   8,390.00   วิธีเฉพำะเจำะจงนำยวิรัตน์ ศรีบุญ นำยวิรัตน์ ศรีบุญ เป็นผู้ท่ีรับจ้ำงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 020/2564
พ้ืนท่ีระนอง สำขำกระบุรี รำคำ 8,390.- บำท รำคำ 8,390.- บำท อำคำร บ้ำนพัก ลงวันท่ี 8 กันยำยน 2564

18 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,200.00     2,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจงร้านบอยแอร์ 999 ร้านบอยแอร์ 999 เป็นร้ำนรับซ่อมและบริกำรติดต้ัง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 021/2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 4120-004-0019 โดยนางสาวเทวิกา บุญเฉลียว โดยนางสาวเทวิกา บุญเฉลียว เคร่ืองปรับอำกำศ ลงวันท่ี 13 กันยำยน 2564

รำคำ 2,200.- บำท รำคำ 2,200.- บำท

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เอกสำรไม้) 2,100.00     2,100.00     วิธีเฉพำะเจำะจงห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจกำรขำยวัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำนใบส่ังซ้ือเลขท่ี 022/2564
(ต่ ำกว่ำเกณฑ์)จ ำนวน 1 รำยกำร ชุมพร ชุมพร ทุกชนิด ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2564

รำคำ 2,100.- บำท รำคำ 2,100.- บำท

20 จัดซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติก 1,620.00   1,620.00   วิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จ ำกัด บริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จ ำกัด ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 023/2564
รำคำ 1,620.- บำท รำคำ 1,620.- บำท วัสดุและอุปกรณ์ส ำนักงำน ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2564

21 จ้ำงท ำครุภัณฑ์ส ำนักงำนจ ำนวน  42 รำยกำร 14,155.00 14,155.00 วิธีเฉพำะเจำะจงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรีโมกรำฟิก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรีโมกรำฟิก ประกอบกิจกำรจัดท ำส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณำ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 024/2564
รำคำ 14,155.- บำท รำคำ 14,155.- บำท ทุกชนิด ติดต้ังป้ำยโฆษณำ รถแห่ง ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2564

22 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ 2,990.00     2,990.00     วิธีเฉพำะเจำะจงหจก.ระนองออนไลน์ หจก.ระนองออนไลน์ เป็นผู้รับซ่อม ติดต้ัง และจ ำหน่ำย ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 025/2564
(Computer Notebook) รำคำ 2,990.- บำท รำคำ 2,990.- บำท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดโดยตรง ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0211

23 จัดซ้ือเต้นท์พับ และโต๊ะสแตนเลน 15,700.00 15,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนระนองสเตนเลส ร้ำนระนองสเตนเลส เป็นผู้ท่ีรับจ้ำงซ่อมแซม และก่อสร้ำง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 026/2564
โดยนำยมำนพ โชครุ่งเจริญถำวร โดยนำยมำนพ โชครุ่งเจริญถำวร อำคำร บ้ำนพัก ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2564
รำคำ 15,700.- บำท รำคำ 15,700.- บำท


