
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 001/2565
บริเวณช้ันล่างของอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00      7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  พรมตา นางสาวรจนา  พรมตา เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 002/2565
บริเวณช้ันบนของอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 7,000.00      7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สมานวงศ์ นางสาวอรอุมา สมานวงศ์ เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สัญญาเลขท่ี 004/2565
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 7,000.- บาท/เดือน ราคา 7,000.- บาท/เดือน และท าความสะอาดส านักงานเรียบร้อย ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2564
สาขากระบุรี ประจ าเดือน มีนาคม 2565

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,884.45      5,884.45      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพศิรินทร์ จก. บ.เทพศิรินทร์ จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 5,884.45 บาท ราคา 5,884.45 บาท เลขท่ี บข011/2565
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565

5 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,714.12      6,714.12      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. บ.ฟ้า-ภิญโญ กระบุรี จก. เป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. บันทึกข้อตกลงซ้ือขาย
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง ราคา 6,714.12 บาท ราคา 6,714.12 บาท เลขท่ี บข012/2565
สาขากระบุรี ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,400.00      7,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถยนต์ -
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 7,400.00 บาท ราคา 7,400.00 บาท ราชการ ตามหนังสือ กค0405.28/ว89 

โดยใช้บัตรฟลีทการ์ด  ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 50

ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 460.00         460.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมหนังสือ ร้านรวมหนังสือ เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/2565

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนางสารจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล โดยนางสารจรัสจันทร์ พรศักด์ิกุล /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 460.- บาท ราคา 460.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 230.00         230.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นจิต ร้านอุ่นจิต เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/2565
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา  โดยนายวรยศ  ล่ิมศิลา /เคร่ืองเขียน/และเคร่ืองใช้ส านักงาน ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564
สาขากระบุรี ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ราคา 230.- บาท ราคา 230.- บาท และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 พฤษภำคม 2565



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

ท่ี  หรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีระนอง

วันท่ี 5 พฤษภำคม 2565

9 จัดซ้ือตรายางจ านวน 6 รายการ 2,900.00      2,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีเจเอส เปเปอร์ ร้านวีเจเอส เปเปอร์ เป็นร้านซ่ึงมีอาชีพขาย/รับจ้างจัดท าป้าย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 013/2565
โดยนายชิษณุชา วิจิตร์ โดยนายชิษณุชา วิจิตร์ และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565
ราคา 2,900.- บาท ราคา 2,900.- บาท

10 จัดซ้ือหลอดไฟฟ้า 14,340.00    14,340.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์ หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประกอบการท่ีจ าหน่าย ใบส่ังจ้างเลขท่ี 014/2565
ราคา 14,340.- บาท ราคา 14,340.- บาท วัสดุส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565

11 จัดซ้ือตรายางข้าราชการบรรจุใหม่ 560.00        560.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีเจเอส เปเปอร์ ร้านวีเจเอส เปเปอร์ เป็นร้านซ่ึงมีอาชีพขาย/รับจ้างจัดท าป้าย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 015/2565
จ านวน 2 รายการ โดยนายชิษณุชา วิจิตร์ โดยนายชิษณุชา วิจิตร์ และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ลงวันท่ี 22 เมษายน 2565

ราคา 560.- บาท ราคา 560.- บาท
 


